
 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعه بغداد كليه اآلداب التعليمية المؤسسة .1

 قسم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مدخل الى علم االجتماع 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نظام الكورسات

 الكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  مؤثرات الخارجية األخرى ال .7

 11/4/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف هذا البرنامج الى تعريف الطلبة بأهمية علم االجتماع ودوره في حل المشكالت القائمة فيه من خالل 

معرفة حول النظام اساليب البحث المختلفة من البحث التجريبي الى التحليل والنقد لتطوير مجموعه من ال

االجتماعي والقبول والتغيير او التطور االجتماعي اضافه الى دراسة انماط العالقات االجتماعية والتفاعل 

 االجتماعي
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
     يدرس مشاكل الفقر    -1أ

 مالتعلي-2أ

 الجريمة -3أ
 يركز على ظواهر النمو السكاني -4أ
 الهجرة -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 األسريةفي امور العالقات  االجتماعيةيدرس اهم االسباب والنتائج – 1ب 

 الشيخوخة - 2ب 

      األسريةالنزاعات   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشةالمحاضرة و

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات الشخصيه-انجاز التقارير–االختبارات التحليلية 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 توظيف المستوى للقدرة على معالجه المشكالت االجتماعية في البلد  -1ج         

 وضع مقترحات للتغلب على المشكالت التي تواجه المجتمع-2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 الدراسة الميدانية والعصف الذهني

 

 
 طرائق التقييم    
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 االختبارات  المباشرة و األسئلة

 

 

 

 
 

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

 ينطبق

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

المدخل  الى علم  األسئلة االمتحانيه االولى

 االجتماع 
92  

     

     

     

     

     
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 العلمي (–امتالك املتقدم شهاده الدراسة اإلعدادية) االديب 
 اجتياز املنافسة عرب نظام التقدمي ابالستمارة اإللكرتونية

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم  .14

 عبد احلسني يمقدمه يف علم االجتماع (  أتليف د. الها كتاب املنهجي )-1  
 تقارير حديثه ابألرقام واالحصاءات لتقارير التنمية البشرية لكل سنه-2
 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 نامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البر

 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

قة بقابلية التوظيف المتعل

 (والتطور الشخصي

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

مدخل الى علم    األولى

 االجتماع 
                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كليه اآلداب / جامعه بغداد المؤسسة التعليمية .1

   قسم االجتماع  / المركز علمي القسم ال .2

 المدخل الى علم االجتماع  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 / الفصل الثاني األولىالسنه  الفصل / السنة .5

 ساعه للكورس الثاني 92 )الكلي(د الساعات الدراسية عد .6

 11/4/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يهدف هذا الربانمج اىل تعريف الطلبة أبمهية علم االجتماع ودوره يف حل املشكالت القائمة فيه من خالل اساليب البحث 
وير جمموعه من املعرفة حول النظام االجتماعي والقبول والتغيري او التطور املختلفة من البحث التجرييب اىل التحليل والنقد لتط

 االجتماعي اضافه اىل دراسة امناط العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي

 
 
 
 
 
 
 

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.



  
 9الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 المعرفة والفهم -1أ

 حل المشكالت االجتماعية التي تواجه الفردمعرفه -2أ

 القدرة على وضع الحلول والمقترحات لمعالجه المشكالت -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 العصف الذهني حل المشكالت بشكل ميداني

 

 
 التقييم  طرائق     

 الشخصية انجاز التقارير االختبارات التحليلية االختبارات 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 بشكل ميداني 1العصف الذهني وحل المشكالت االجتماعية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 األسئلة المباشرة واالختبارات

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 كتب املقرر والتقارير احلديثه من االنرتنيت ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتاب النظرية االجتماعية شحاته صيام  )المصادر(  ع الرئيسية ـ المراج2
 كتاب مقدمة ابن خلدون أتليف ابن خلدون 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االسبوع 

 االول

   نظريات علم االجتماع ظ والفهمالحف اسبوعيا   6

االسبوع 

 الثاني
   النظرية الوضعية الحفظ والفهم اسبوعيا   6

االسبوع 

 الثالث
   العضويةالنظرية   الحفظ والفهم اسبوعيا   6

   النظرية التبادلية الحفظ والفهم اسبوعيا   6 االيبوع الرابع
االسبوع 

 الخامس
   الوظيفيةالنظرية  الحفظ والفهم اسبوعيا   6

االسبوع 

 السادس
   النظرية التفاعلية الحفظ والفهم اسبوعيا   6

االسبوع 

 السابع
   النظرية االقتصادية الحفظ والفهم اسبوعيا   6

االسبوع 

 الثامن
   اجراءات البحث العلمي الحفظ والفهم اسبوعيا   6

االسبوع 

 التاسع
   اجراءات البحث العلمي الحفظ والفهم اسبوعيا   6

االسبوع 

 العاشر
   كيفية عمل االستبيان الحفظ والفهم اسبوعيا   6

االسبوع 

 الحادي عشر
   كيفية عمل االستبيان الحفظ والفهم اسبوعيا   6

االسبوع 

 الثاني عشر
عالقة علم االجتماع بالعلوم  الحفظ والفهم اسبوعيا   6

 االخرى
  

االسبوع 

 الثالث عشر
   قته بعلم النفسعال الحفظ والفهم اسبوعيا   6

االسبوع 

 الرابع عشر
   عالقته بعلم االقتصاد الحفظ والفهم اسبوعيا   6

االسبوع 

 الخامس عشر

   عالقته بعلم االنثروبولوجيا الحفظ والفهم اسبوعيا   6



  
 11الصفحة 

 
  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 

 راسي خطة تطوير المقرر الد .13

   

 

 

 

 
 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 
         

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعه بغداد كليه اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اسس علم االجتماع

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نظام الكورسات

  الكتروني المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف هذا البرنامج إلى دراسة المبادئ العامة والدعامات التي تقوم عليها الحياة االجتماعية أو دراسة انماط السلوك البشري 
ل اجزاء البناء االجتماعي دراسة تفصيلية وذلك بسبب تأثر كافة االجتماعي ومعرفة اثاره على الفرد والمجتمع دراسة وتحلي

 المؤسسات السياسية واالقتصادية والتعليمية بالنظام االجتماعي. 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  
  االهداف المعرفية  - أ

من اكاديميين خبراء تربية ومشرعين ومديرين وسياسيين وغيرهم ممن يهتمون بحل تساعد نتائج البحث االجتماعي قادة المجتمع 
 . وفهم المشاكل االجتماعية وصياغة سياسيات عامة مناسبة

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

م االجتماعي والطبقي، يعمل اكثر علماء االجتماع في عدة اختصاصات مثل التنظيم االجتماعي، والتغير االجتماعي، التقسي
 التعليم، االسرة وعلم السكان، علم االجراء، الممارسات االجتماعية. 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة والمناقشة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات الشخصيه-انجاز التقارير–االختبارات التحليلية 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المجتمع فهمًا وتفسيرًا. وصف  .1
 دراسة الوقائع والحقائق والعمليات االجتماعية دراسة علمية بغية االستفادة منها.  .2
 دراسة انماط السلوك االجتماعي وآثاره على الفرد والجماعة.  .3

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 الدراسة الميدانية والعصف الذهني

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات  اشرة والمب األسئلة



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

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

 ينطبق

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  / ساعة 92 اسس علم االجتماع  االولى

     

     

     

     
     
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 العلمي (–امتالك املتقدم شهاده الدراسة اإلعدادية) االديب 
 اجتياز املنافسة عرب نظام التقدمي ابالستمارة اإللكرتونية

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 عبد احلسني يمقدمه يف علم االجتماع (  أتليف د. الها كتاب املنهجي )-1  
 حصاءات لتقارير التنمية البشرية لكل سنهتقارير حديثه ابألرقام واال-2
 

 



  
 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 السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يفالمعراألهداف 

 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  أسس   األولى

 االجتماع 
                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كليه اآلداب / جامعه بغداد المؤسسة التعليمية .1

   قسم االجتماع  / المركز علمي القسم ال .2

 علم االجتماع اسس  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

  األول/ الفصل األولىالسنه  الفصل / السنة .5

 ساعه للكورس االول 92 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 
 6/12/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  عرفية هداف الماأل -أ

 المعرفة والفهم -1أ

 معرفه حل المشكالت االجتماعية التي تواجه الفرد-2أ

 القدرة على وضع الحلول والمقترحات لمعالجه المشكالت -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ل المشكالت بشكل ميدانيالعصف الذهني ح

 

 
 طرائق التقييم      

 الشخصية انجاز التقارير االختبارات التحليلية االختبارات 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 بشكل ميداني 1العصف الذهني وحل المشكالت االجتماعية

 

 
  طرائق التقييم   

 

 األسئلة المباشرة واالختبارات
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 البنية التحتية  .12

 تكتب املقرر والتقارير احلديثه من االنرتني ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 تقييمطريقة ال طريقة التعليم

االسبوع 

 االول
 تاريخ علم االجتماع  الحفظ والفهم ساعة 6

 
  

االسبوع 

 الثاني
   رواد علماء االجتماع  الحفظ والفهم ساعة 6

االسبوع 

 الثالث
 خصائص علم االجتماع  الحفظ والفهم ساعة 6

 
  

االسبوع 

 الرابع
   مميزات علم االجتماع  الحفظ والفهم ساعة 6

االسبوع 

 الخامس
   اهداف علم االجتماع  الحفظ والفهم ساعة 6

االسبوع 

 السادي
   مصطلحات علم االجتماع  الحفظ والفهم ساعة 6

االسبوع 

 السابع
   مجاالت علم االجتماع  الحفظ والفهم ساعة 6

االسبوع 

 الثامن

   مجاالت علم االجتماع  الحفظ والفهم ساعة 6

االسبوع 

 التاسع

   ميادين علم االجتماع الحفظ والفهم ساعة 6

االسبوع 

 العاشر

   ميادين علم االجتماع  الحفظ والفهم ساعة 6

االسبوع 

 الحادي عشر

اسباب دراسة علم  الحفظ والفهم ساعة 6

 االجتماع 
  

االسبوع 

 الثاني عشر

   علماء االجتماع دوركهايم  الحفظ والفهم ساعة 6

االسبوع 

 الثالث عشر

علماء االجتماع ككارل  الحفظ والفهم ساعة 6

 ماركس 
  

االسبوع 

 الرابع عشر

   بالو  رعلماء االجتماع بيت الحفظ والفهم ساعة 6

االسبوع 

 الخامس عشر 

علماء االجتماع هربرت  الحفظ والفهم ساعة 6

 سبنسر 
  



  
 11الصفحة 

 
  

 الدكتور عبد اهلادي دمحم ذكتاب املدخل اىل علم االجتماع األستا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 د انصفعلم االجتماع االستاذ الدكتور سعكتاب مدخل اىل 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكتر

.... 
 pdfدنز غكتاب علم االجتماع انتوين 
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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب –جامعة بغداد  مؤسسة التعليميةال .1
 / المركز  علميالقسم ال .2

 قسم علم االجتماع

 او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3
 البحث االجتماعي  تقنيات

 اسم الشهادة النهائية  .4
 علم االجتماع والخدمة االجتماعية بكلوريوس  

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

    فصلي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 ثانيالفصل ال

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 ال يوجد 

 تاريخ إعداد الوصف  .8
22/2/2221 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطلبة بالتقنيات المختلفة في البحث االجتماعي-1

 تدريب الطلبة على اختيار التقنية األمثل لبحث-2

 ع الخطوات العلمية الصحيحة في بناء أدوات جمع البياناتتدريب على الطلبة اتبا-3

 تدريب الطلبة على اختيار المنهج األنسب لبحثة وكيفية تطبيق خطواته باحترافية-4

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
        جتماعيتعريف الطلبة بالتقنيات المختلفة للبحث اال -1أ

 تعريف الطلبة بادوات جمع البيانات في األبحاث االجتماعية -2أ

 تعريف الطلبة باهم المناهج في علم االجتماع  -3أ



  
 2الصفحة 

 
  

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تدريب الطلبة على بناء األداة المناسبة لبحثة – 1ب 

 لمي األنسب لبحثهتدريب الطلبة على تتبع خطوات المنهج الع – 2ب 

     األساسية في ميدانه االجتماعي عند اجراءه لبحثه الميداني تصميم الخطوات - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

المحاضرة , المناقشة المستفيضة بخصوص المؤشرات الخاصة بالتقنيات , تدريب الطلبة على كتابة نماذج 

جمع البيانات وتقدم  أدواتلخيص احد المناهج العلمية او احدى ت مع ابيانات لبحوثهم ,  أدواتلخطوات 

 على شكل تقرير 
 طرائق التقييم      

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 التقارير التي يقدمها الطلبة -3

 مهارات التفكير -ج

 القدرة على تصميم عنوان لرسالة ماجستير او اطروحة دكتوراة-1ج

 ة على كتابة خطة بحث متكاملة لهذه الرسالة او االطروحة.القدر-2ج

القدرة على الربط بين االجزاء المتعددة لهذه الرسالة او االطروحة وخاصة شقيها النظري -3ج

 والميداني

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة 

 النقاش والحوار

 التدريب على تقنيات البحث

 الواجبات المكلف بها الطلبة
 طرائق التقييم    

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 التقارير التي يقدمها الطلبة-3
 

 

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

 لجمع البيانات للبحث أداةالقدرة على بناء -1د

 لب على صعوبات الميدان االجتماعيالقدرة على التغ-2د

 القدرة على التقييم-3د  

 طرائق التعليم والتعلم          

 المحاضرة 

 النقاش والحوار

 التدريب على تقنيات البحث

 الواجبات المكلف بها الطلبة



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم          

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 مها الطلبةالتقارير التي يقد-3
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 1 2 تقنيات البحث االجتماعي  الثالثة

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

نسميه بـ)املرصد االجتماعي( لكي تتحول املادة اىل مادة علمية ميدانية ترصد العمل على انشاء فرق حبثية تقوم بعملية الرصد ضمن ما 
 املشكالت االجتماعية املختلفة يف اجملتمع العراقي وتتبىن عملية توجيه الطلبة حنو دراستها وتقدمي احللول املناسبة هلا.

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

 نظم ومعايري وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وفق 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 حماضرات األستاذ -1
 البحث االجتماعي :أسس منهجية وتطبيقات علمية , دمحم ايسر اخلواجه -2
 البحث االجرائي , فرايل دمحم عواد و دمحم بكر نوفل-3
 بول هت , ترمجة دمحم علي سالم مناهج البحث االجتماعي , وليام جول و -4
 العصف الذهين وحل املشكالت ,حيىي دمحم نبهان-5

 



  
 4الصفحة 

 
  

 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

تقنيات البحث   رحلة الثالثةالم

 االجتماعي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع    / المركز علمي لالقسم ا .2

 تقنيات البحث االجتماعي اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 الثاني الفصل / السنة .5

 ساعات 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 18/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .15
 تعريف الطلبة بالتقنيات المختلفة في البحث االجتماعي-1
 تدريب الطلبة على اختيار التقنية األمثل لبحث-2
 تدريب على الطلبة اتباع الخطوات العلمية الصحيحة في بناء أدوات جمع البيانات-3
 تدريب الطلبة على اختيار المنهج األنسب لبحثة وكيفية تطبيق خطواته باحترافية-4

 

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

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 .12



  
 6الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال .16

  االهداف المعرفية  - ب
        تعريف الطلبة بالتقنيات المختلفة للبحث االجتماعي -1أ

 تعريف الطلبة بادوات جمع البيانات في األبحاث االجتماعية -2أ

 طلبة باهم المناهج في علم االجتماع تعريف ال -3أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تدريب الطلبة على بناء األداة المناسبة لبحثة – 1ب 

 تدريب الطلبة على تتبع خطوات المنهج العلمي األنسب لبحثه – 2ب 

     ميدانياألساسية في ميدانه االجتماعي عند اجراءه لبحثه ال تصميم الخطوات - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

المحاضرة , المناقشة المستفيضة بخصوص المؤشرات الخاصة بالتقنيات , تدريب الطلبة على كتابة نماذج 

جمع البيانات وتقدم  أدواتمع ابيانات لبحوثهم ,  تلخيص احد المناهج العلمية او احدى  أدواتلخطوات 

 على شكل تقرير 
 التقييم طرائق      

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 التقارير التي يقدمها الطلبة -3

 مهارات التفكير -ج

 القدرة على تصميم عنوان لرسالة ماجستير او اطروحة دكتوراة-1ج

 القدرة على كتابة خطة بحث متكاملة لهذه الرسالة او االطروحة.-2ج

المتعددة لهذه الرسالة او االطروحة وخاصة شقيها النظري  القدرة على الربط بين االجزاء-3ج

 والميداني

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة 

 النقاش والحوار

 التدريب على تقنيات البحث

 الواجبات المكلف بها الطلبة
 طرائق التقييم    

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 الطلبة التقارير التي يقدمها-3

 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 حماضرات األستاذ -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 البحث االجتماعي :أسس منهجية وتطبيقات علمية , دمحم ايسر اخلواجه -2
 البحث االجرائي , فرايل دمحم عواد و دمحم بكر نوفل-3
  االجتماعي , وليام جول و بول هت , ترمجة دمحم علي سالم مناهج البحث -4

 بنية المقرر .11

األسبو

 ع
السا

عا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مراجعة ما سبق وتعلمه الطالب بمادة  استعادة وتذكير  3 1 

 طرق وتصميم البحث
الحوار واالمتحان  المراجعة والمناقشة

 والتقارير

 التعريف بتقنيات 3 2

 البحث
تعريف اجمالي بمادة تقنيات البحث مع 

طريقة تدريسها والواجبات التي سيكلف 

 بها الطلبة

محاضرة تعريفية مع 

 عن االسئلة اإلجابة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

التعرف على اول  3 3

واشهر وسيلة لجمع 

 البيانات

,  األنواعاالستبانة , التعريف , 

 االستخدام
االمتحان الحوار و محاضرة 

 والتقارير

التعرف على اول  3 4

واشهر وسيلة لجمع 

 البيانات

خطوات بناء االستبانة , مصادر جمع 

 االسئلة
الحوار واالمتحان  محاضرة مع التدريب

 والتقارير

االستبانة : نماذج مقدمة من قبل الطلبة  التعريف باالستبانة 3 5

 ومناقشتها
الحوار واالمتحان  تدريب وتقييم

 تقاريروال

, المقابلة كاحد طرق جمع البيانات التعريف بالمقابة 3 6

 مفهومها , انواعها
الحوار واالمتحان  محاضرة ومناقشة

 والتقارير

التدريب على  3 7

 المقابلة
خطوات بناء المقابلة بالتفصيل, مع نماذج 

 تدريبية للطلبة
الحوار واالمتحان  محاضرة ومناقشة

 والتقارير

تعريف بالجماعة البؤرية وانواعها  البؤرية الجماعات 3 8

 وكيفية القيام بها
الحوار واالمتحان  محاضرة ومناقشة

 والتقارير

الحوار واالمتحان  تدريب  عمل جماعة بؤرية تدريبية  الجماعة البؤرية 3 9

 والتقارير

التعرف على  3 12

 العصف الذهني
الحوار واالمتحان  ريبمحاضرة وتد العصف الذهني , وكيفية التدريب عليه

 والتقارير

امتحان بالمداة التي تم دراستها والتدريب  امتحان 3 11

 عليها
االمتحان  امتحان 

 والتقارير

التهريف بتحليل المضمون وكيفية القيام  تحليل المضمون 3 12

 به
الحوار واالمتحان  المحاضرة والمناقشة

 والتقارير

تحليل الجداول  3 13

 االحصائية
 اإلحصائيةية تحليل وتفسير الجداول كيف

 واستخراج النتائج منها بعد تنظيمها
الحوار واالمتحان  المحاضرة والمناقشة

 والتقارير

المحاضرة والمناقشة  التدريب على كيفية كتابة ملخص البحث  كتابة ملخص البحث  3 14

 والتدريب
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

امتحان مع استالم   امتحان ومراجعة امتحان 3 15

 التقارير بعد تعديلها 

المتحان ا

 والتقارير



  
 8الصفحة 

 
  

 العصف الذهين وحل املشكالت ,حيىي دمحم نبهان-5
 

ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  
 حماضرات أستاذ املادة-1
 البحث االجتماعي :أسس منهجية وتطبيقات علمية , دمحم ايسر اخلواجه -2
 د و دمحم بكر نوفلالبحث االجرائي , فرايل دمحم عوا-3
  مناهج البحث االجتماعي , وليام جول و بول هت , ترمجة دمحم علي سالم -4
 العصف الذهين وحل املشكالت ,حيىي دمحم نبهان-5

ـ الكتب والمراجع التي ا

)                يوصى بها  

المجالت العلمية , التقارير 

 ...., ) 

 مجع البياانت(  أدواتيات البحث االجتماع ( او )واي كتاب حتت عنوات )تقن أعالهاملصادر 

ب ـ المراجع االلكترونية, 

 مواقع االنترنيت ....
 مجع البياانت( أدواتكتاب الكرتوين ابي صيغة حيمل عنوان )تقنيات البحث االجتماع ( او )  أي

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

لعمل في مجموعات تحت مظلة القسم العلمي وباسم التوجه نحو دراسة المشكالت االجتماعية من خالل ا  

 المرصد االجتماعي 
 



 

 
 
  



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب –جامعة بغداد  مؤسسة التعليميةال .1
 / المركز  علميالقسم ال .2

 قسم علم االجتماع

 او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3
 البحث االجتماعي  تقنيات

 اسم الشهادة النهائية  .4
 علم االجتماع والخدمة االجتماعية بكلوريوس  

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

    فصلي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 ثانيالفصل ال

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 ال يوجد 

 تاريخ إعداد الوصف  .8
22/2/2221 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطلبة بالتقنيات المختلفة في البحث االجتماعي-1

 تدريب الطلبة على اختيار التقنية األمثل لبحث-2

 ع الخطوات العلمية الصحيحة في بناء أدوات جمع البياناتتدريب على الطلبة اتبا-3

 تدريب الطلبة على اختيار المنهج األنسب لبحثة وكيفية تطبيق خطواته باحترافية-4

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
        جتماعيتعريف الطلبة بالتقنيات المختلفة للبحث اال -1أ

 تعريف الطلبة بادوات جمع البيانات في األبحاث االجتماعية -2أ

 تعريف الطلبة باهم المناهج في علم االجتماع  -3أ



  
 2الصفحة 

 
  

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تدريب الطلبة على بناء األداة المناسبة لبحثة – 1ب 

 لمي األنسب لبحثهتدريب الطلبة على تتبع خطوات المنهج الع – 2ب 

     األساسية في ميدانه االجتماعي عند اجراءه لبحثه الميداني تصميم الخطوات - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

المحاضرة , المناقشة المستفيضة بخصوص المؤشرات الخاصة بالتقنيات , تدريب الطلبة على كتابة نماذج 

جمع البيانات وتقدم  أدواتلخيص احد المناهج العلمية او احدى ت مع ابيانات لبحوثهم ,  أدواتلخطوات 

 على شكل تقرير 
 طرائق التقييم      

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 التقارير التي يقدمها الطلبة -3

 مهارات التفكير -ج

 القدرة على تصميم عنوان لرسالة ماجستير او اطروحة دكتوراة-1ج

 ة على كتابة خطة بحث متكاملة لهذه الرسالة او االطروحة.القدر-2ج

القدرة على الربط بين االجزاء المتعددة لهذه الرسالة او االطروحة وخاصة شقيها النظري -3ج

 والميداني

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة 

 النقاش والحوار

 التدريب على تقنيات البحث

 الواجبات المكلف بها الطلبة
 طرائق التقييم    

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 التقارير التي يقدمها الطلبة-3
 

 

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

 لجمع البيانات للبحث أداةالقدرة على بناء -1د

 لب على صعوبات الميدان االجتماعيالقدرة على التغ-2د

 القدرة على التقييم-3د  

 طرائق التعليم والتعلم          

 المحاضرة 

 النقاش والحوار

 التدريب على تقنيات البحث

 الواجبات المكلف بها الطلبة



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم          

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 مها الطلبةالتقارير التي يقد-3
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 1 2 تقنيات البحث االجتماعي  الثالثة

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

نسميه بـ)املرصد االجتماعي( لكي تتحول املادة اىل مادة علمية ميدانية ترصد العمل على انشاء فرق حبثية تقوم بعملية الرصد ضمن ما 
 املشكالت االجتماعية املختلفة يف اجملتمع العراقي وتتبىن عملية توجيه الطلبة حنو دراستها وتقدمي احللول املناسبة هلا.

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

 نظم ومعايري وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وفق 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 حماضرات األستاذ -1
 البحث االجتماعي :أسس منهجية وتطبيقات علمية , دمحم ايسر اخلواجه -2
 البحث االجرائي , فرايل دمحم عواد و دمحم بكر نوفل-3
 بول هت , ترمجة دمحم علي سالم مناهج البحث االجتماعي , وليام جول و -4
 العصف الذهين وحل املشكالت ,حيىي دمحم نبهان-5

 



  
 4الصفحة 

 
  

 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

تقنيات البحث   رحلة الثالثةالم

 االجتماعي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع    / المركز علمي لالقسم ا .2

 تقنيات البحث االجتماعي اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 الثاني الفصل / السنة .5

 ساعات 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 18/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .15
 تعريف الطلبة بالتقنيات المختلفة في البحث االجتماعي-1
 تدريب الطلبة على اختيار التقنية األمثل لبحث-2
 تدريب على الطلبة اتباع الخطوات العلمية الصحيحة في بناء أدوات جمع البيانات-3
 تدريب الطلبة على اختيار المنهج األنسب لبحثة وكيفية تطبيق خطواته باحترافية-4

 

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

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 .12



  
 6الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال .16

  االهداف المعرفية  - ب
        تعريف الطلبة بالتقنيات المختلفة للبحث االجتماعي -1أ

 تعريف الطلبة بادوات جمع البيانات في األبحاث االجتماعية -2أ

 طلبة باهم المناهج في علم االجتماع تعريف ال -3أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تدريب الطلبة على بناء األداة المناسبة لبحثة – 1ب 

 تدريب الطلبة على تتبع خطوات المنهج العلمي األنسب لبحثه – 2ب 

     ميدانياألساسية في ميدانه االجتماعي عند اجراءه لبحثه ال تصميم الخطوات - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

المحاضرة , المناقشة المستفيضة بخصوص المؤشرات الخاصة بالتقنيات , تدريب الطلبة على كتابة نماذج 

جمع البيانات وتقدم  أدواتمع ابيانات لبحوثهم ,  تلخيص احد المناهج العلمية او احدى  أدواتلخطوات 

 على شكل تقرير 
 التقييم طرائق      

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 التقارير التي يقدمها الطلبة -3

 مهارات التفكير -ج

 القدرة على تصميم عنوان لرسالة ماجستير او اطروحة دكتوراة-1ج

 القدرة على كتابة خطة بحث متكاملة لهذه الرسالة او االطروحة.-2ج

المتعددة لهذه الرسالة او االطروحة وخاصة شقيها النظري  القدرة على الربط بين االجزاء-3ج

 والميداني

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة 

 النقاش والحوار

 التدريب على تقنيات البحث

 الواجبات المكلف بها الطلبة
 طرائق التقييم    

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 الطلبة التقارير التي يقدمها-3

 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 حماضرات األستاذ -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 البحث االجتماعي :أسس منهجية وتطبيقات علمية , دمحم ايسر اخلواجه -2
 البحث االجرائي , فرايل دمحم عواد و دمحم بكر نوفل-3
  االجتماعي , وليام جول و بول هت , ترمجة دمحم علي سالم مناهج البحث -4

 بنية المقرر .11

األسبو

 ع
السا

عا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مراجعة ما سبق وتعلمه الطالب بمادة  استعادة وتذكير  3 1 

 طرق وتصميم البحث
الحوار واالمتحان  المراجعة والمناقشة

 والتقارير

 التعريف بتقنيات 3 2

 البحث
تعريف اجمالي بمادة تقنيات البحث مع 

طريقة تدريسها والواجبات التي سيكلف 

 بها الطلبة

محاضرة تعريفية مع 

 عن االسئلة اإلجابة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

التعرف على اول  3 3

واشهر وسيلة لجمع 

 البيانات

,  األنواعاالستبانة , التعريف , 

 االستخدام
االمتحان الحوار و محاضرة 

 والتقارير

التعرف على اول  3 4

واشهر وسيلة لجمع 

 البيانات

خطوات بناء االستبانة , مصادر جمع 

 االسئلة
الحوار واالمتحان  محاضرة مع التدريب

 والتقارير

االستبانة : نماذج مقدمة من قبل الطلبة  التعريف باالستبانة 3 5

 ومناقشتها
الحوار واالمتحان  تدريب وتقييم

 تقاريروال

, المقابلة كاحد طرق جمع البيانات التعريف بالمقابة 3 6

 مفهومها , انواعها
الحوار واالمتحان  محاضرة ومناقشة

 والتقارير

التدريب على  3 7

 المقابلة
خطوات بناء المقابلة بالتفصيل, مع نماذج 

 تدريبية للطلبة
الحوار واالمتحان  محاضرة ومناقشة

 والتقارير

تعريف بالجماعة البؤرية وانواعها  البؤرية الجماعات 3 8

 وكيفية القيام بها
الحوار واالمتحان  محاضرة ومناقشة

 والتقارير

الحوار واالمتحان  تدريب  عمل جماعة بؤرية تدريبية  الجماعة البؤرية 3 9

 والتقارير

التعرف على  3 12

 العصف الذهني
الحوار واالمتحان  ريبمحاضرة وتد العصف الذهني , وكيفية التدريب عليه

 والتقارير

امتحان بالمداة التي تم دراستها والتدريب  امتحان 3 11

 عليها
االمتحان  امتحان 

 والتقارير

التهريف بتحليل المضمون وكيفية القيام  تحليل المضمون 3 12

 به
الحوار واالمتحان  المحاضرة والمناقشة

 والتقارير

تحليل الجداول  3 13

 االحصائية
 اإلحصائيةية تحليل وتفسير الجداول كيف

 واستخراج النتائج منها بعد تنظيمها
الحوار واالمتحان  المحاضرة والمناقشة

 والتقارير

المحاضرة والمناقشة  التدريب على كيفية كتابة ملخص البحث  كتابة ملخص البحث  3 14

 والتدريب
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

امتحان مع استالم   امتحان ومراجعة امتحان 3 15

 التقارير بعد تعديلها 

المتحان ا

 والتقارير



  
 8الصفحة 

 
  

 العصف الذهين وحل املشكالت ,حيىي دمحم نبهان-5
 

ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  
 حماضرات أستاذ املادة-1
 البحث االجتماعي :أسس منهجية وتطبيقات علمية , دمحم ايسر اخلواجه -2
 د و دمحم بكر نوفلالبحث االجرائي , فرايل دمحم عوا-3
  مناهج البحث االجتماعي , وليام جول و بول هت , ترمجة دمحم علي سالم -4
 العصف الذهين وحل املشكالت ,حيىي دمحم نبهان-5

ـ الكتب والمراجع التي ا

)                يوصى بها  

المجالت العلمية , التقارير 

 ...., ) 

 مجع البياانت(  أدواتيات البحث االجتماع ( او )واي كتاب حتت عنوات )تقن أعالهاملصادر 

ب ـ المراجع االلكترونية, 

 مواقع االنترنيت ....
 مجع البياانت( أدواتكتاب الكرتوين ابي صيغة حيمل عنوان )تقنيات البحث االجتماع ( او )  أي

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

لعمل في مجموعات تحت مظلة القسم العلمي وباسم التوجه نحو دراسة المشكالت االجتماعية من خالل ا  

 المرصد االجتماعي 
 



 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب –جامعة بغداد  عليميةالمؤسسة الت .1
 قسم علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2
 تصميم البحث االجتماعي  او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ماجستير علم االجتماع والخدمة االجتماعية   اسم الشهادة النهائية  .4
 الزامي    سنوي /مقررات /أخرى  :النظام الدراسي  .5
 الفصل االول المعتمد   عتمادبرنامج اال .6
 ال يوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/2/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8
 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 أهداف المقرر .1
 تعريف الطلبه بالتصميم االنسب البحاثهم التي سيكتبونها في رسائلهمم-1

 لدراسات العلياالتعريف بالخطوات االساسية لعملية تصميم البحث لمستوى ا-2

 وضع مؤشرات لبناء كل خطوة من خطوات التصميم االساسي للبحث ومناقشتها مع الطلبة-3

اشراك الطلبة في عملية تقييم الرسائل واالطاريح السابقة في تخصصاتهم وفق ما تم بناء من مؤشرات -4

 في الهدف  السابق.

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .2

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على اهم المبادىء االساسية لتصميم البحث االجتماعي -1أ

 التعرف على المؤشرات االساسية في تصميم كل خطوة من خطوات البحث االجتماعي -2أ

التعرف على اهم المكالت التي يعاني منها التصميم االساسي للبحث االجتماعي واقتراح الحلول  -3أ

 المناسبة لها 
 التعرف على كيفية الربط بين الجانبين الميداني والنظري في التصميم االساسي للبحث-4أ
  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القدرة على تخيل التصميم االساسي للبحث بجميع تفاصيله قبل تنفيذه– 1ب

 لتصميمالقدرة على وضع المؤشرات االساسية لنجاح تصميم اي خطوة منفذة من خطوات ا – 2ب

 القدرة على تطبيق التصميم االساس للبحث باحترافية ودقة – 3ب

    القدرة على الربط بين جميع مفاصل البحث بشقيه النظري والميداني -4ب



  
 2الصفحة 

 
  

 
 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

المحاضرة , المناقشة المستفيضة بخصوص المؤشرات الخاصة بالتصميم , تدريب الطلبة على كتابة نماذج 

صميمية لبحوثهم , تقييم ما تم كتابته سابقا من رسائل واطاريح في التخصص وفق المؤشرات التي تم تعلمها ت

 في المحاضرات وتقديم تقارير تفصيلية بها في كل محاضرة .

 

 طرائق التقييم      

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 التقارير التي يقدمها الطلبة -3

 

 ارات التفكيرمه -ج

 القدرة على تصميم عنوان لرسالة ماجستير او اطروحة دكتوراة-1ج

 القدرة على كتابة خطة بحث متكاملة لهذه الرسالة او االطروحة.-2ج

 القدرة على الربط بين االجزاء المتعددة لهذه الرسالة او االطروحة وخاصة شقيها النظري والميداني-3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشات والحوارات من خالل العصف الذهني-1

 اثارة التساؤالت والتحاور مع الطلبة بشأنها -2

 التدريب على تصميم كل خطوة من خطوات البحث االجتماعي-3

 تقييم البحوث السابقة لتفادي ما وقعت فيه من اخطاء-4

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات المستمرة-1

 رالواجبات والتقاري-2

 الحوارات والنقاشات-3

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

 القدرة على بناء تصميم مترابط للبحث-1د

 القدرة على التغلب على صعوبات الميدان االجتماعي-2د

    القدرة على التقييم -3د



  
 3الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 بنية المقرر .3

األسبو

 ع
لساا

 عات
 مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
التعرف على تصميم البحث 

 االجتماعي
فكرة عامة عن تصميم 

 البحث االجتماعي
 محاضرة تعريفية

الحوار واالمتحان 

 والتقارير

2 2 
التعرف على اولى خطوات 

 التصميم
 تصميم عنوان البحث

 )رسالة او اطروحة(
مؤشرات العنوان 

 واهم اشكاالته
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 بناء العنوان بشكل احترافي 2 3
مؤشرات عنوان 

 البحث

نماذج ومراجعة 

لقواعد بيانات 

 الرسائل واالطاريح

الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 تعلم كيفية تصميم مشكلة البحث 2 4
تصميم مشكلة/اشكلية 

 البحث
مؤشرات وقواعد 

 ونماذج 
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

5 2 
تعلم كيفية عمل تحليل سوات 

 للبحث
تحليل سوات لمشكلة 

 البحث
بناء لتحليل سوات 

 مناسب للبحث
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

6 2 
كتابة اهداف البحث بشكل 

 احترافي
 اهداف البحث

مؤشرات كتابة 

 اهداف البحث
 الحوار واالمتحان

 والتقارير

 كتابة فرضيات وتساؤال ت البحث 2 7
اهداف وتساؤالت 

 البحث
مشكالت تحقيق 

 اهداف البحث
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

8 2 
كيفية تصميم وتعريف مفاهيم 

 البحث
 مفاهيم البحث

الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

9 2 
 كيفية تصميم وتعريف مفاهيم

 البحث
 2مفاهيم البحث/

الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

12 2 
تلخيص واالستفادة من الدراسات 

 السابقة
 الدراسات السابقة

الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

11 2 
كيفية اختيار النظرية االجتماعية 

 الموجهه للبحث
ة الموجهة النظري

 للبحث
الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 االطار النظري كتابة االطار النظري 2 1
الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 مناهج البحث اختيار المنهج المناسب للبحث 2 13
الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة

االمتحان الحوار و

 والتقارير

 ادوات جمع البيانات اختيار االدوات المناسبة للبحث 2 14
الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة

الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 2ادواة جمع البيانات/ بناء اداوات البحث 2 15
الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة

الحوار واالمتحان 

 والتقارير



  
 4الصفحة 

 
  

 لشخصيالتخطيط للتطور ا .12

تدريب اللبة على تطبيق مؤشرات التقييم وحماولة اكتساب اخلربة الشخصية هبذا االجتاه مع الدفع ابجتاه تقدمي مؤشرات جديدة او تعديل 
 للمؤشرات اليت مت التدريب عليها يف املقرر 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .11

 اخلاصة بوزارة التعليم اعتماد املعايري 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .12

 املادة العلمية جبوانبها املختلفة ومبصادرها املتعددة اليت مت اإلشارة اليها سابقا

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

 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 

 (خصيوالتطور الش

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

ماجستير في علم 

االجتماع والخدمة 

 االجتماعية

منهج البحث  

 االجتماعي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 موذج وصف المقررن

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 كلية االداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .4

 قسم علم االجتماع القسم الجامعي / المركز .5
 البحث االجتماعي  منهج اسم / رمز المقرر .6
 جتماع والخدمة االجتماعيةماجستير علم اال –الدراسات العليا  البرامج التي يدخل فيها .7
 الزامي + اختياري  أشكال الحضور المتاحة .8
 الفصل االول الفصل / السنة .9

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .12
 18/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .11
 أهداف المقرر .12

 تعريف الطلبه بالتصميم االنسب البحاثهم التي سيكتبونها في رسائلهمم-1

 ات االساسية لعملية تصميم البحث لمستوى الدراسات العلياالتعريف بالخطو-2

 وضع مؤشرات لبناء كل خطوة من خطوات التصميم االساسي للبحث ومناقشتها مع الطلبة-3

اشراك الطلبة في عملية تقييم الرسائل واالطاريح السابقة في تخصصاتهم وفق ما تم بناء من مؤشرات -4

 في الهدف  السابق.

 

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.

 علم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات الت .13

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على اهم المبادىء االساسية لتصميم البحث االجتماعي -1أ

 التعرف على المؤشرات االساسية في تصميم كل خطوة من خطوات البحث االجتماعي -2أ

االجتماعي واقتراح الحلول التعرف على اهم المكالت التي يعاني منها التصميم االساسي للبحث  -3أ

 المناسبة لها 
 التعرف على كيفية الربط بين الجانبين الميداني والنظري في التصميم االساسي للبحث-4أ
  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القدرة على تخيل التصميم االساسي للبحث بجميع تفاصيله قبل تنفيذه– 1ب

 ية لنجاح تصميم اي خطوة منفذة من خطوات التصميمالقدرة على وضع المؤشرات االساس – 2ب

 القدرة على تطبيق التصميم االساس للبحث باحترافية ودقة – 3ب

    القدرة على الربط بين جميع مفاصل البحث بشقيه النظري والميداني -4ب



  
 8الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

لتصميم , تدريب الطلبة على كتابة نماذج المحاضرة , المناقشة المستفيضة بخصوص المؤشرات الخاصة با

تصميمية لبحوثهم , تقييم ما تم كتابته سابقا من رسائل واطاريح في التخصص وفق المؤشرات التي تم تعلمها 

 في المحاضرات وتقديم تقارير تفصيلية بها في كل محاضرة .

 

 طرائق التقييم      

 المناقشات والحوارات-1

 االمتحانات المستمرة-2

 التقارير التي يقدمها الطلبة -3

 

 مهارات التفكير -ج

 القدرة على تصميم عنوان لرسالة ماجستير او اطروحة دكتوراة-1ج

 القدرة على كتابة خطة بحث متكاملة لهذه الرسالة او االطروحة.-2ج

 ي والميدانيالقدرة على الربط بين االجزاء المتعددة لهذه الرسالة او االطروحة وخاصة شقيها النظر-3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشات والحوارات من خالل العصف الذهني-1

 اثارة التساؤالت والتحاور مع الطلبة بشأنها -2

 التدريب على تصميم كل خطوة من خطوات البحث االجتماعي-3

 تقييم البحوث السابقة لتفادي ما وقعت فيه من اخطاء-4

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات المستمرة-1

 الواجبات والتقارير-2

 الحوارات والنقاشات-3

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

 القدرة على بناء تصميم مترابط للبحث-1د

 القدرة على التغلب على صعوبات الميدان االجتماعي-2د

    التقييم  القدرة على-3د
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 بنية المقرر .14

األسبو

 ع
السا

 عات
 مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
التعرف على تصميم البحث 

 االجتماعي
فكرة عامة عن تصميم 

 البحث االجتماعي
 محاضرة تعريفية

الحوار واالمتحان 

 والتقارير

2 2 
اولى خطوات  التعرف على

 التصميم
تصميم عنوان البحث 

 )رسالة او اطروحة(
مؤشرات العنوان 

 واهم اشكاالته
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 بناء العنوان بشكل احترافي 2 3
مؤشرات عنوان 

 البحث

نماذج ومراجعة 

لقواعد بيانات 

 الرسائل واالطاريح

الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 مشكلة البحث تعلم كيفية تصميم 2 4
تصميم مشكلة/اشكلية 

 البحث
مؤشرات وقواعد 

 ونماذج 
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

5 2 
تعلم كيفية عمل تحليل سوات 

 للبحث
تحليل سوات لمشكلة 

 البحث
بناء لتحليل سوات 

 مناسب للبحث
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

6 2 
كتابة اهداف البحث بشكل 

 احترافي
 اهداف البحث

ات كتابة مؤشر

 اهداف البحث
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 كتابة فرضيات وتساؤال ت البحث 2 7
اهداف وتساؤالت 

 البحث
مشكالت تحقيق 

 اهداف البحث
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

8 2 
كيفية تصميم وتعريف مفاهيم 

 البحث
 مفاهيم البحث

الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة
الحوار واالمتحان 

 تقاريروال

9 2 
كيفية تصميم وتعريف مفاهيم 

 البحث
 2مفاهيم البحث/

الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

12 2 
تلخيص واالستفادة من الدراسات 

 السابقة
 الدراسات السابقة

الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

11 2 
نظرية االجتماعية كيفية اختيار ال

 الموجهه للبحث
النظرية الموجهة 

 للبحث
الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 االطار النظري كتابة االطار النظري 2 1
الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة
الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 مناهج البحث اختيار المنهج المناسب للبحث 2 13
حوار والمناقشة ال

 ونماذج مختارة

الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 ادوات جمع البيانات اختيار االدوات المناسبة للبحث 2 14
الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة

الحوار واالمتحان 

 والتقارير

 2ادواة جمع البيانات/ بناء اداوات البحث 2 15
الحوار والمناقشة 

 ونماذج مختارة

متحان الحوار واال

 والتقارير
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 البنية التحتية  .15

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

مجموعة من كتب تصميم البحث )الكترونية وورقية( +)لكل 

(نسخ الكترونية من رسائل واطاريح القسم لغرض 6طالب )

+مادة ملخصة خاصة بمؤشرات التصميم من  التدريب والتقييم

 االستاذ المختص  وضع

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

 العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية(

تدريب يومي للطلبة + مجموعة من النسخ االلكترونية من 

رسائل واطاريح القسم للتدريب عليها + قاعدة بيانات بعنوانات 

 مادةرسائل واطاريح القسم متوفرة لدى استاذ ال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية( 

التدريب على تقييم ومراجعة رسائل واطاريح سابقة من خالل 

 توفير قواعد البيانات والنسخ االلكترونية لها 

 
 
 

 القبول  .16

 ماجستير علم االجتماعي  المتطلبات السابقة

 طلبة 6 أقل عدد من الطلبة 

   22 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 البنية التحتية  .12

 + جمموعة من رسائل واطاريح القسم األستاذحماضرات  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 احملاضرة +مادة تشمل جمموعة من مؤشرات التقييم )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ها  ـ الكتب والمراجع التي يوصى با

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 البحث االجتماعي :سوسترييوس سارانتاكوس )ترمجان(

  أيتقييم البحوث العلمية من البداية اىل النهاية : الني ار جريدين و روبرت 
 كابوكوف

 مناهج البحث االجتماعي: مقدمة نقدية , روجر جوم 
 ث يف العلوم االجتماعية , بوب ماتيوز و ليز روسالدليل العلمي ملناهج البح
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
كتاب الكرتوين عن منهج البحث االحتماعي او املنهج العلمي وهي متوفرة   أي

 بكثرة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 جمع البيانات( أدواتحت عنوان )العمل على جعل المادة تشمل جزءا ثانيا في الكورس الثاني ت

 

 

 
 



 



  
 1حة الصف

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  سة التعليميةالمؤس .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الفكر االجتماعي 

 الثالث / علم االجتماع  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات 

 ي صف الكترون  -الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  6/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

و التطورات  التي طرات على الفكر اإلنساني خاصة الحضارة  يهدف المقرر الى التعريف بالفكر االجتماعي

و التركيز على اهم االتجاهات . االغريقية و العربية و اإلسالمية و عالقة ذلك بالعلوم اإلنسانية و المجتمع 

 الفكرية المعاصرة و ابرز روادها .

 

 

 

 

 

 

 



  
 2حة الصف

 
  

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  تعريف الطالب بالبدايات الفكرية و النتاجات المعرفية لإلنسان       -1أ

 احة التحليل الفكري  االجتماعي و ربطه بعلم االجتماع .تعريف الطالب على مس      -2أ

 توجيه الطالب نحو البحوث الفكرية و التحليلية      -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تنشيط الطاقة التفاعلية للطالب بالعصف الذهني .  - 1ب 

 مادة و مناقشتها .تكليف الطالب بتقرير عن احد محاور ال  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات االعتيادية .

 المحاضرات الصوتية .

 لمحاضرات الفديوية .ا

 

 

 
 طرائق التقييم      

 المشاركات داخل الصف االلكتروني .

 التحضير الفاعل للطلبة .

  االلتزام بأنجاز الواجبات و اخصها التقرير البسيط

 االختبارات القصيرة .

 االمتحان النهائي .

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تعويد الطلبة  على احترام مواعيد المحاضرات .  -1ج         

 توجيه الطلبة باأللتزام و احترام مسؤولية التكليف .  -2ج

 المستقبلية . ان كل ما يدور من محاور المادة هي للفائدة منها في بقية المواد  -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3حة الصف

 
  

 

 المنهاج المقرر بالوزارة 

 المصادر الحديثة 

 التقارير التي يكلف بها الطلبة 

 االنترنت 

 طريقة تحضير الواجبات 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االلتزام بمواعيد المحاضرات 

 االلتزام بالواجبات 

 االختبارات القصيرة 

 النشاط داخل المحاضرة . التفاعل و

 

 
 

 

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

 ( . meet – zoomاالستعانة ببرامج االنترنت للتواصل مع الطلبة مثل )   -1د

 لممكنة مع المادة الفكرية .اإلفادة من ورش التدريب في تطبيق بعض الخطوات العملية ا  -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الكتب االلكترونية 

 االنترنت 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االختبارات القصيرة 

 االلتزام بتحضير الواجب

 االمتحان
 

 بنية البرنامج  .11



  
 4حة الصف

 
  

 الساعات المعتمدة           لمساقاسم المقرر أو ا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  45 الفكر االجتماعي   الثالثة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 االهتمام ابلتحديثات الفكرية للمؤلفني الغرب و العرب . -

ادخال التنويع ابالسئلة بطريقة ممتعة مع ( من اجل   kahootادخال طرائق تعليم مدمج على برانمج )  -
 العلمية للطالب.

 
 
 
 

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

 القبول املركزي 
 
 
 
 
 
 
 



  
 5حة الصف

 
  

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 كتب و مصادر حديثة 
  االنرتنت

 



  
 6حة الصف

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 ربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ة ارات العامالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

الفكر   الثالثة 

 االجتماعي 
   - -  - - - - - - - - - - -  أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7حة الصف

 
  

 



  
 8حة الصف

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

   آلداب  ا المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع     / المركز علمي القسم ال .2

 الفكر االجتماعي  اسم / رمز المقرر .3

 تحاق بالصف االلكتروني و وسائل التواصل الزامي عن طريق االل أشكال الحضور المتاحة .4

 / الفصل االولالثالثة  الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6/12/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لب ابملعلومات و اجملتمع . و يزود الطا اإلنسانيةبتطورات الفكر االجتماعي و عالقته ابلعلوم يهدف املقرر اىل التعريف 
. للتعرف على واقع التاريخ الفكري لألنسان يف  اإلنسانيةو غريه من احلضارات  اإلسالمياخلاصة ابلفكر اليوانين و العريب و 

 . اإلنسانية اإلجنازاتالقدمية و احلديثة و أتثري ذلك على مستوى التطورات الفكرية و  اإلنسانيةاجملتمعات 

 
 
 
 
 
 
 

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

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 مقررالات مخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 قديما و حديثا . اإلنسانيةيتعرف الطالب على مستويات الفكر االجتماعي للمجتمعات   -1أ

 القدرة على التحليل و المقارنة بين هذه المستويات .  -2أ

 ين النظري و الواقع .القدرة على انجاز تقرير ناقد لمحور من محاور المادة ب   -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تعويد الطالب على االحكام الموضوعية .  - 1ب

 . أفكارهمهما كانت مخالفة لمعتقده او  اآلراءاحترام  – 2ب

 احترام المسؤوليات و االلتزام بالواجبات . – 3ب

     -4ب

 لم طرائق التعليم والتع     

 الكتب و المحاضرات 

 االنترنت 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 التحضير اليومي 

 االلتزام بمواعيد المحاضرة 

 التفاعل مع الطلبة 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المختلفة  اآلراءتعليم الطالب على احترام    -1ج

 حترام الوقت المقرر للمحاضرات تعويد الطالب على ا  -2ج

 ان يطور مهاراته العلمية بأستخدام الحاسوب   -3ج

 ان يساعد اقرانه في تجاوز العراقيل التي تواجهم  بالمبادرات الطوعية .   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المصادر العلمية المتوفرة في المكتبات 

 االنترنت 

 



  
 11حة الصف

 
  

 

 

 طرائق التقييم    

 اركات الفاعلة المش

 االختبارات القصيرة 

 تحضير الواجبات 

 االمتحان 

 

 

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

 االطالع على التجارب التدريسية االلكترونية . -1د

 روني التدريب اكثر على مهارات التعلم االلكت  -2د

  -3د

    -4د



  
 11حة الصف

 
  

 البنية التحتية  .12

 د. معن خليل العمر : اتريخ الفكر االجتماعي . ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 زيد : احملتصر يف اتريخ الفكر االجتماعي . أبوود د. حمم
 اىل االستعانة ابملكتبات االلكرتونية . إضافة

 د. معن خليل العمر : اتريخ الفكر االجتماعي . )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 د. سامية دمحم عارف : الفكر االجتماعي 

 مصادر سوسيولوجية من االنرتنت 

               التي يوصى بها  ـ الكتب والمراجع ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 د. معن خليل العمر : اتريخ الفكر االجتماعي .

 د. حممود أبو زيد : احملتصر يف اتريخ الفكر االجتماعي

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 .وايل دمحم اهلادي عبد د : االجتماعيكتاب اتريخ التفكري 

 مصدر متاح على االنرتنت جماين متفق مع حماور املادة . أي

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 االهتمام باآلراء الحديثة و مقارنتها بآراء المفكرين القدماء  -
 بما يتناسب و استيعاب الطلبة مع المرحلة الدراسية  اآلراءتوجيه الطلبة على نقد  -

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

للفكر  األولىالبدايات  القراءة و الحفظ  6  1-2

 –االجتماعي 

 المجتمعات القديمة 

كتاب مصدر 

 + انترنت 
تحضير 

 الواجب 

مناقشة و عصف  9 3-5

 ذهني 
الفكر االجتماعي 

لبعض الفالسفة و 

 المفكرين 

كتاب + 

 انترنت 
تقرير صغير 

+ اختبار 

 قصير 
الفكر االجتماعي  اختبارات + تحضير   9 8 -6

  اإلسالمي
كتاب و 

 انترنت 
 اختبارات 

جذور الفكر  حفظ و مناقشة  9 11 -9

 السوسيولوجي 
كتاب و 

 انترنت
تحضير و 

 مناقشة 
بعض اعالم الفكر  ضير و مناقشة تح 9 14 -12

 التنويري
 اختبار قصير  كتاب 

مناقشة المحاور   عصف ذهني  3 15

 بطريقة الترابط العلمي 
مناقشة  كتابة تقرير 

التقارير و 

 تلخيصات 
      



  
 12حة الصف

 
  

 

 

 
 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

 
 

 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 الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1
 قسم علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2
 االنثروبولوجيا الطبيعية او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس آداب / علم االجتماع اسم الشهادة النهائية  .4
 فصليالنظام ال سنوي /مقررات /أخرى  :النظام الدراسي .5
 وجدال ي المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وجدال ي المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 16/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
الطبيعي التعريف بعلم االنثروبولوجيا الطبيعية  واهم االتجاهات العلمية والمنهجية المعنية ببحث الواقع 

  واالنساني

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12
  االهداف المعرفية  - أ

وجعل الطلبة مدركين لالطار العام  موضوعات علم االنثروبولوجيا الطبيعيةلتعرف على أهم ا  -1أ

 للمادة.

 .لعلمية لدراسة الواقع الطبيعي البشريا االتجاهاتالتعرف على  -2أ

الجماعات االنسانية التي تعاني منها نتيجة الظروف الطبيعية في  القدرة على تشخيص مشكالت -3أ

 .مجال الصحة  

على ضوء مالحظات بعض العلماء والمعنيين بهذه وضع واقتراح الحلول الالزمة لتلك المشكالت  -4أ

 االختصاص. 

 لسالالت البشريةلمعرفة توزيع ا علم الوراثةبعلم االنثروبولوجيا ربط  -5أ

 . األنثروبولوجيهالتعرف على الخطوات والطريقة العلمية في اجراء البحوث  - 6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 في حل المشكالت. علم الوراثةالقدرة على توظيف  – 1ب 

 بمعزل عن ثقافة كل منها معلومات اختالط وتغيير السالالت البشريةتعلم ربط  – 2ب 

 تفسير العالقة الكامنة بين التركيب البيولوجي والثقافة والسلوك  – 3ب 

 . التطبيق النظري والعملي للنظريات والمناهج المستخدمة في علم االنثروبولوجيا الطبيعية  – 4ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، لذي يعتمد على تبادل االفكار وا المحاضرة، النقاش المفتوح

 استخدام المناقشة  الجماعية .
 طرائق التقييم      



  
 2الصفحة 

 
  

 اجراء االختبارات ، والتقارير المشاركة اليومية، انجاز البحوث
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

ادراك اهمية علم االنثروبولوجيا الطبيعية بوصفه يتخذ اساسا لتصنيف البشر الى سالالت متميزة   -1ج         

 وشرح اثر االختالط في تغيير السالالت البشرية من العصور الحجرية ولغاية الوقت الحاضر.

ة اجتماعية لحل مشكلتطبيق واستخدام المفاهيم والقوانين والحقائق والنظريات التي تعلمها الطالب  -2ج

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

ق يتعم مما يؤدي الى  نقاط تفكير معينة ليساهم بها في النقاش اثارة  من خاللالنقاش الجماعي المعمق، 

اجواء للرغبة واالثارة في مع تهيئة  طرح افكار كثيرة ليصبح الطالب مفكر نشيط  مهارات التحليل ،

 اذ قرارات اكثر دقة واكثر واقعية ، مع ربط المواد النظرية بأحداثلتؤدي الى فهم اعمق واتخ التفكير

 وظواهر عملية .
 طرائق التقييم    

 االمتحانات واالسئلة اليومية  .1
 االسئلة المباشرة .2
 الجماعي الحوار .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

 عن االجابات . تنمية قدرات الطلبة على طرح السؤال والبحث -2د
 طرائق التعليم والتعلم          
 النشاطات الالصفية  .1
 استقبال الضيوف والمحاضرين . .2
 طرائق التقييم          

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

 الصفية.
 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 لفرع  ( ساعة أسبوعيا  2) االنثروبولوجيا الطبيعية  الثانية

 االنثروبولوجيا
 ال يوجد

     

 التخطيط للتطور الشخصي .12
 وتزويدهم بقائمة من المراجع ذات الصلة .تقييم العروض المقدمة من قبِل الطلبة ومالحظتهم، 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
 وفقا الستراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .14
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15
 . 1983، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، علم االنسان الطبيعيقيس نعمة النوري تقي الدباغ و  .16
 . 1988، دار الفكر العربي ، االنثروبولوجيا الطبيعية ،فاروق عبد الجواد شويقة  .17
 . 2224دمشق ،  ،علم االنسان ) االنثروبولوجيا( مدخل الى، عيسى الشماس   .18



  
 3الصفحة 

 
  

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 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

 اختياريأم 
 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

 الثانية
 

االنثروبولوجيا 

 الطبيعية
  أساسي

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                   
                    

                   



  
 5الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر
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.
 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1
    قسم علم االجتماع / المركز علمي القسم ال .2
 االنثروبولوجيا الطبيعية اسم / رمز المقرر .3
 لفرع االنثروبولوجيا/ حضور مباشر الزامي أشكال الحضور المتاحة .4
 نيةالثا / للمرحلة نظام فصلي  الفصل / السنة .5
 ساعة 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 2219/  1/  7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 أهداف المقرر .8
اهم االتجاهات العلمية والمنهجية المعنية ببحث الواقع الطبيعي تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن  -

 .واالنساني
وتحديد وتشخيص  وتوزيع السالالت البشرية  وتطبيق لفهمتمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات  -

 مشكالتها.

 .والبحث عن حلول علمية الساللة والصفات التي تتخذها اساسا لتصنيف البشرتحديد وتشخيص  -

بين الجانب االجتماعي والحيوي  للربطالصلة بين علم الوراثة وعلم االنثروبولوجيا الطبيعية تحليل وتفسير  -

 )البايولوجي( للسالالت.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 والمفاهيم ذات العالقة. علم االنثروبولوجيا الطبيعيةواساسيات  مبادئالتعرف على اهم  -1أ

 طالب في تطبيق  موضوع الوراثة التعرف على المشكالت التي يواجهها ال-2أ

 المادة العلمية.القدرة على توظيف  -3أ
 ا الطالب اثناء التطبيق العملي لموضوع الوراثة .القدرة على استيعاب الصعوبات التي يالقيه-4أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

التطبيق النظري والعملي للنظريات والمناهج المستخدمة في دراسة علم االنثروبولوجيا  – 2ب 

   الطبيعية.

 التخطيط، والتنظيم، واإلدارة الناجحة.   - 3ب

 تبادل االفكارياليومية فيطرح و على االلقاء والمشاركةللطلبة  تدريبالمناقشة الجماعية و    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

،  طرح افكار كثيرة ليصبح الطالب مفكر نشيط واالستقصاءعن النقاش الجماعي المعمق، العصف الذهني

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 ، االمتحانات الفصليةاألسئلة المباشرة، المشاركة والحضور الفعلي

 النهائية .



  
 6الصفحة 

 
  

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .توزيع السالالت البشرية على سطح االرضفي فهم  االنثروبولوجيا الطبيعيةاإلفادة من المادة  - -1ج

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة. -2ج

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

 القدرة على القيادة والتصدي لمواجهة التحديات. -4ج

 تحليل للتعرف على مهارات التفكير ومهارات حل المشكالت.التنمية قدرات الطلبة على  -5ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 االمتحانات الفصلية النهائيةالصفية،  واالسئلةشرح تحديد وتشخيص المشكالت بالالمحاضرات، 

 طرائق التقييم    
 ة ودفعهم على المشاركة الفعلية،النقاش في المحاضرات، النشاطات االضافية،لبواستثارة الط اليوميةالمباشرة  األسئلة

 الحضور الفعلي.،والنهائية  الفصليةاالمتحانات 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

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

وصف المهارات للعالقات الشخصية مع االخرين وتنمية مهارة التوافق بين الطلبة من خالل التعامل كمجموعات   -2د

 النجاز متطلبات المنهاج.

استخدام استراتيجيات وتقنيات التعليم في تطوير المهارات والقدرات كالمحاضرات، النقاش المفتوح، التطبيقات  -3د

   فكير، وغيرها.العملية،عرض اسئلة الثارة الت
 بنية المقرر .11
 طريقة التقييم طريقة التعليم لموضوعااسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

اهم االتجاهات العلمية  باحثين وباحثات 2 1-2

والمنهجية ببحث الواقع 

 الطبيعي واالنساني

المحاضرة 

 والنقاش
الحوار والنقاش 

 واالمتحان

المحاضرة  مفهوم التطور الطبيعي باحثين وباحثات 2 3-4

 والنقاش

الحوار والنقاش 

 واالمتحان

المحاضرة  عصر الباليستوسين باحثين وباحثات 2 5-6

 والنقاش

الحوار والنقاش 

 واالمتحان

توزيع السالالت البشرية على  باحثين وباحثات 2 7-8

 سطح االرض

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار والنقاش 

 واالمتحان

المحاضرة  الوراثة باحثين وباحثات 2 9-11

 والنقاش

الحوار والنقاش 

 واالمتحان

الصلة بين علم الوراثة وعلم  باحثين وباحثات 2 11-12

 االنثروبولوجيا الطبيعية

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار والنقاش 

 واالمتحان

آثار البيئة الطبيعية على  باحثين وباحثات 2 13-14

 االنسان

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار والنقاش 

 واالمتحان

التهيئة لالمتحان الفصلي  باحثين وباحثات 2 15

 النهائي

االمتحان 

 الفصلي النهائي

االمتحان 

 الفصلي النهائي

 البنية التحتية  .12
علم االنسان الطبيعي ، تقي الدابغ ،وقيس نعمة النوري، وزارة التعليم العايل والبحث   -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  1891العلمي ، جامعة بغداد ،

 .1898االنثروبولوجيا الطبيعية ، فاروق عبد اجلواد شويقة ، دار الفكر العريب ، مصر  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

 كثيرة منها ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 استحداث مختبر متخصص لفرع االنثروبولوجيا .  

 تدريب الطلبة على علم الوراثة ) فصيلة الدم(. -
 مثل المستشفيات ، والطب العدلي ودوائر االدلة الجنائية وغيرهادوائر الحكومية  والخاصة  للعمل زيارات ميدانية  -

 



  
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب/جامعة بغداد  التعليمية المؤسسة .1

 االجتماع المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 حاسبات

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 كورسات

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2٢21/1/2٢ تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تنمية مهارة الطلبة في المجال العملي والتطبيق للحاسب 

 تعزيز خبرات الطلبة في مجال الحاسبات 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1٢

 االهداف المعرفية   -1
    لتطبيق العملي للحاسب تدريب الطالب في مجال ا    -1أ
 استخدام البرامج التطبيقية تعزيز قدراتهم في  -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 ة الطالب العملية في استخدام الحاسوبتنمية قدر - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االختبار العملي  
 انجاز التقارير  

 النقاش  في عرض المحاضرة 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية والنظرية 
 الحضور والمناقشة في عرض المادة في المحاضرة 

 
 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تعريف الطالب بقيم العملية التعليمية  -1ج         

 التعريف باألخالق واآلداب اإلنسانية  -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 دراسة وفهم  الجانب النظري  
 التطبيق العملي في مختبر الحاسوب  

 الواجبات اإلضافية 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التقييم    

 الحضور والنقاش أثناء المحاضرة 
 االختبارات العملية والنظرية 

 
 

 

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

 قدرات الطلبة في استخدام الحاسوب تنمية  -1د
 تعزيز القدرة لديهم في استخدام البرمجيات التطبيقية  -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 التعليم الذاتي  اسلوب
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 النقاش في المحاضرات 
 االختبارات 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ساعة  22 ساعة  25 حاسبات SO1SCP07 االولى

     

     



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 متابعة الطلبة أثناء المحاضرة وتقييم النقاشات والحضور 
 
 
 
 
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)معيار القبول  .13

 القبول  المركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دليل الطالب 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

            *    * اساسي حاسبات SO1SCP07 االولى

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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.

 

 

 كلية اآلداب /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع    المركز/ القسم العلمي   .2

 SO1SCP07 رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  السنة/ الفصل  .5

 ساعة  44 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تنمية قدرات الطالب المعرفية في مجال استخدام الحاسوب والبرامجيات 
 وتدريبهم عمليا 

 
 
 
 
 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1٢

 األهداف المعرفية   -أ
 والبرامج التطبيقية تدريب الطلبة على استخدام الحاسوب  -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -4أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 تنظيم المقرر بما يساعد على تحقيق األهداف مستقبال  - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 التطبيق العملي على استخدام الحاسوب في المختبر 
 إعداد التقارير الخاصة بمواد المقرر 

 
 

 طرائق التقييم      

 األسئلة المباشرة، االختبار العملي 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستفادة من المادة العلمية  -1ج
 مجال استخدام البرامج التطبيقيةتنمية قدرة الطالب في -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 األسئلة المباشرة، االختبار العملي
 حضور الطلبة والمشاركة في النقاش 

 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
ز الحاسوب في مجال البحوث واعداد الطالب للعمل في مؤسسات تدريب الطلبة على استخدام جها-1د

 الدولة بعد التخرج والتعيين 
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

المحاضرة  أساسيات الحاسوب  حفظ وفهم الموضوع  6 1-2

 والمناقشة 
األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهي 
 = = مكونات الحاسوب = 9 3-5
الحاسوب  امان = 12 6-9

 وتراخيص البرامج 
األسئلة  =

واالختبارات 

 التحريرية
المحاضرة  نظام الويندوز  = 6 11-1٢

والتطبيق 

 العملي

= 

المحاضرة  نظم التشغيل  = 12 12-15

 والمناقشة 
األسئلة 

واالختبارات 

 الشفوية
      
      

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 أساسيات الحاسوب وتطبيقات المكتبية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2



 

 
 1٢الصفحة 

 
  

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 محاضرات إلكترونية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 
 
 
 

 



 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب/جامعة بغداد  التعليميةالمؤسسة  .1

 االجتماع المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 حاسبات

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 كورسات

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2٢21/1/2٢ تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تنمية مهارة الطلبة في المجال العملي والتطبيق للحاسب 

 تعزيز خبرات الطلبة في مجال البرامج التطبيقية 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1٢

 االهداف المعرفية   -1
    لتطبيق العملي للحاسب تدريب الطالب في مجال ا    -1أ
 استخدام برنامج مايكروسوفت وورد تعزيز قدراتهم في  -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 ة الطالب العملية في استخدام الحاسوبتنمية قدر - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االختبار العملي  
 انجاز التقارير  

 النقاش  في عرض المحاضرة 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية والنظرية 
 الحضور والمناقشة في عرض المادة في المحاضرة 

 
 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تعريف الطالب بقيم العملية التعليمية  -1ج         

 التعريف باألخالق واآلداب اإلنسانية  -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 دراسة وفهم  الجانب النظري  
 التطبيق العملي في مختبر الحاسوب  

 الواجبات اإلضافية 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التقييم    

 الحضور والنقاش أثناء المحاضرة 
 االختبارات العملية والنظرية 

 
 

 

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

 قدرات الطلبة في استخدام الحاسوب تنمية  -1د
 تعزيز القدرة لديهم في استخدام برنامج مايكروسوفت وورد  -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 اسلوب التعليم الذاتي 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 النقاش في المحاضرات 
 االختبارات 

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           أو المساقاسم المقرر  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ساعة  45  حاسبات SO1SCP07 االولى

     

     



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 متابعة الطلبة أثناء المحاضرة وتقييم النقاشات والحضور 
 
 
 
 
 

 (بااللتحاق بالكلية أو المعهدوضع األنظمة المتعلقة )معيار القبول  .13

 القبول  المركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دليل الطالب 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

            *    * اساسي حاسبات SO1SCP07 االولى

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية اآلداب /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع    المركز/ القسم العلمي   .2

 SO1SCP07 رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  السنة/ الفصل  .5

 ساعة  44 (الكلي)الدراسية  عدد الساعات .6

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تنمية قدرات الطالب المعرفية في مجال استخدام البرامج التطبيقية مثل برنامج مايكروسوفت وورد 
 وتدريبهم عمليا 

 
 
 
 
 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1٢

 األهداف المعرفية   -أ
 والبرامج التطبيقية تدريب الطلبة على استخدام الحاسوب  -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -4أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 تنظيم المقرر بما يساعد على تحقيق األهداف مستقبال  - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 العملي على استخدام الحاسوب في المختبر التطبيق 
 إعداد التقارير الخاصة بمواد المقرر 

 
 

 طرائق التقييم      

 األسئلة المباشرة، االختبار العملي 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستفادة من المادة العلمية  -1ج
 مجال استخدام البرامج التطبيقيةتنمية قدرة الطالب في -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 األسئلة المباشرة، االختبار العملي
 حضور الطلبة والمشاركة في النقاش 

 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
ز الحاسوب في مجال البحوث واعداد الطالب للعمل في مؤسسات استخدام جها تدريب الطلبة على-1د

 الدولة بعد التخرج والتعيين 
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشغيل برنامج   حفظ وفهم الموضوع  6 1-2

 مايكروسوفت وورد
المحاضرة 

 والمناقشة 
األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهي 
تبويب الصفحة  = 9 3-5

الرئيسية وتبويب 

 تخطيط الصفحة

= = 

ادراج الكائنات في  = 12 6-9

برنامج مايكروسوفت 

 وورد

األسئلة  =

واالختبارات 

 التحريرية
مهام اضافية في  = 6 11-1٢

 برنامج وورد
المحاضرة 

والتطبيق 

 العملي

= 

مقدمة عن برنامج بور  = 12 12-15

 بوينت
المحاضرة 

 والمناقشة 
األسئلة 

واالختبارات 

 الشفوية
      
      

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1



 

 
 1٢الصفحة 

 
  

 

 ( الجزء الثاني)أساسيات الحاسوب وتطبيقات المكتبية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

الكتب والمراجع التي يوصى بها                 اـ 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 محاضرات إلكترونية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 
 
 
 

 



 
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب/جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 حاسبات

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 كورسات

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2٢21/1/2٢ تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تنمية مهارة الطلبة في المجال العملي والتطبيق للحاسب 

 تعزيز خبرات الطلبة في مجال استخدام البرامج التطبيقية مثل برنامج اكسل 

 

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 
 
 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1٢

 االهداف المعرفية   -1
    لتطبيق العملي للحاسب تدريب الطالب في مجال ا    -1أ
 استخدام البرامج التطبيقية تعزيز قدراتهم في  -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 الطالب العملية في استخدام الحاسوب ةتنمية قدر - 1ب 
 تدريب الطلبة على استخدام برنامج اكسل  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االختبار العملي  
 انجاز التقارير  

 النقاش في المحاضرة  وتحضير الواجبات البيتية
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية والنظرية 
 الحضور والمناقشة في عرض المادة في المحاضرة وأثناء التطبيق العملي 

 
 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تعريف الطالب بقيم العملية التعليمية  -1ج         

 التعريف باألخالق واآلداب اإلنسانية  -2ج
 -3ج

 -4ج   



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 دراسة وفهم  الجانب النظري للبرنامج   
 التطبيق العملي في مختبر الحاسوب  

 الواجبات اإلضافية 
 
 طرائق التقييم    

 الحضور والنقاش أثناء المحاضرة 
 االختبارات العملية والنظرية 

 
 

 

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

 قدرات الطلبة في استخدام الحاسوب تنمية  -1د
 تعزيز القدرة لديهم في استخدام البرمجيات التطبيقية  -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 اسلوب التعليم الذاتي 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 النقاش في المحاضرات والحضور
 االختبارات 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 ساعة  45  حاسبات SO1SCP07 الثانية

     

     

     

     
     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 متابعة الطلبة أثناء المحاضرة وتقييم النقاشات والحضور 
 
 
 
 
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)معيار القبول  .13

 القبول  المركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 دليل الطالب 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/  السنة
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

    *    *    *    * اساسي حاسبات SO1SCP07 الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 المقررنموذج وصف 

 

 وصف المقرر

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.

 

 

 كلية اآلداب /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع    المركز/ القسم العلمي   .2

 SO1SCP07 رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 44 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تنمية قدرات الطالب المعرفية في مجال استخدام الحاسوب والبرامجيات 
 مثل برنامج اكسل وتدريبهم عمليا 

 
 
 
 
 
 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1٢

 األهداف المعرفية   -أ
 برنامج اكسل بصورة خاصة   و تدريب الطلبة على استخدام الحاسوب والبرامج التطبيقية -1أ

 
  -3أ
 -4أ
  -4أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 تنظيم المقرر بما يساعد على تحقيق األهداف مستقبال  - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 التطبيق العملي والتعلم في كيفية التطبيق على برنامج اكسل  في المختبر 
 إعداد التقارير الخاصة بمواد المقرر 

 
 

 طرائق التقييم      

 األسئلة المباشرة، االختبار العملي 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستفادة من المادة العلمية  -1ج
 مجال استخدام البرامج التطبيقيةتنمية قدرة الطالب في -2ج
 التعلم في كيفية استخدام برنامج اكسل -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 النقاش في المحاضرة وأثناء التطبيق العملي على الحاسوب  
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 1٢الصفحة 

 
  

 

 األسئلة المباشرة، االختبار العملي
 حضور الطلبة والمشاركة في النقاش 

 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
برنامج اكسل واالستفادة منه واعداد الطالب للعمل في مؤسسات الدولة  تدريب الطلبة على استخدام-1د

 بعد التخرج والتعيين 
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

المحاضرة  برنامج اكسل   حفظ وفهم الموضوع  6 1-2

 والمناقشة 
األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهي 
3-5 9 = = = = 
األسئلة  = = = 12 6-9

واالختبارات 

 التحريرية
المحاضرة  = = 6 11-1٢

والتطبيق 

 العملي

= 

المحاضرة  = = 12 12-15

 والمناقشة 
األسئلة 

واالختبارات 

 الشفوية
      
      

 

 البنية التحتية  .12

 منهج وزاري ( الجزء الثالث)برنامج اكسل  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

                 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 محاضرات إلكترونية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 مراجعة المصادر من خال انجاز التقارير   
 
 
 
 

 



 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب/جامعة بغداد  التعليميةالمؤسسة  .1

 االجتماع المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 حاسبات

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 كورسات

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2٢/1/2٢21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تنمية مهارة الطلبة في المجال العملي وفي مجال استخدام االنترنت 

 تعزيز خبرات الطلبة والتعرف على أساسيات االنترنت 

 

 

 

 

 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1٢

 المعرفية   االهداف -1
    لتطبيق العملي على اإلنترنت  تدريب الطالب في مجال ا    -1أ
 استخدام البرامج التطبيقية تعزيز قدراتهم في  -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 ة الطالب العملية في استخدام الحاسوبتنمية قدر - 1ب 
  االنترنت والتعرف على أساسياته تدريب الطلبة على استخدام  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االختبار العملي  
 انجاز التقارير  

 النقاش في المحاضرة  وتحضير الواجبات البيتية
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية والنظرية 
 الحضور والمناقشة في عرض المادة في المحاضرة وأثناء التطبيق العملي 

 
 
 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعريف الطالب بقيم العملية التعليمية  -1ج         
 التعريف باألخالق واآلداب اإلنسانية  -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 دراسة وفهم  الجانب النظري ألساسيات االنترنت    



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التطبيق العملي في مختبر الحاسوب  
 الواجبات اإلضافية 

 
 طرائق التقييم    

 الحضور والنقاش أثناء المحاضرة 
 االختبارات العملية والنظرية 

 
 

 

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

 قدرات الطلبة في استخدام الحاسوب في مجال االنترنت تنمية  -1د
 االنترنت والتعرف على مكونات الشبكات تعزيز القدرة لديهم في استخدام  -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 التعليم الذاتي  اسلوب
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 النقاش في المحاضرات والحضور
 االختبارات 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ساعة  5 ساعة  44 حاسبات SO1SCP07 الثانية

     



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 متابعة الطلبة أثناء المحاضرة وتقييم النقاشات والحضور 
 
 
 
 
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)معيار القبول  .13

 القبول  المركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دليل الطالب 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 من البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

    *    *    *    * اساسي حاسبات SO1SCP07 الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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.

 

 

 كلية اآلداب /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع    المركز/ القسم العلمي   .2

 SO1SCP07 رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  السنة/ الفصل  .5

 ساعة  44 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 قدرات الطالب المعرفية في مجال استخدام الحاسوب والبرامجيات تنمية 
 مثل برنامج اكسل وتدريبهم عمليا 

 
 
 
 
 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1٢

 األهداف المعرفية   -أ
 الشبكات   والتعرف على أساسيات االنترنت ومكونات  تدريب الطلبة على استخدام الحاسوب -1أ

 
  -3أ
 -4أ
  -4أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 تنظيم المقرر بما يساعد على تحقيق األهداف مستقبال  - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 التطبيق العملي والتعلم  في المختبر 
 إعداد التقارير الخاصة بمواد المقرر 

 
 

 طرائق التقييم      

 األسئلة المباشرة، االختبار العملي 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستفادة من المادة العلمية  -1ج
 مجال االنترنت والشبكات تنمية قدرة الطالب في -2ج
  3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 على الحاسوب  النقاش في المحاضرة وأثناء التطبيق العملي 
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 األسئلة المباشرة، االختبار العملي
 حضور الطلبة والمشاركة في النقاش 

 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 الدولة بعد التخرج والتعيين واعداد الطالب للعمل في مؤسسات  تدريب الطلبة -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

المحاضرة  الشبكات وانواعها   حفظ وفهم الموضوع  6 1-2

 والمناقشة 
األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهي 
االنترانت  = 9 3-5

واالكسترانت 

 والحوسبة السحابية 

= = 

مجاالت استخدام  = 12 6-9

االنترنت وايجابياته 

 وسلبياته 

األسئلة  =

واالختبارات 

 التحريرية
التصفح والبحث في  = 6 11-1٢

االنترنت وأنواع 

 المواقع 

المحاضرة 

والتطبيق 

 العملي

= 

الرسائل والمحادثه  = 12 12-15

واخالقيات اإللكترونية 

 عالم االنترنت  

المحاضرة 

 والمناقشة 
األسئلة 

واالختبارات 

 الشفوية
      
      

 

 البنية التحتية  .12

 منهج وزاري ( الجزء الرابع)أساسيات االنترنت   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1



 

 
 1٢الصفحة 

 
  

 

   (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

                 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 محاضرات إلكترونية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 مراجعة المصادر من خالل انجاز التقارير   
 
 
 
 

 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد –اآلدابكلية  لتعليميةالمؤسسة ا .1

 االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االقتصادي االجتماععلم 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد خرى المؤثرات الخارجية األ .7

 2021-1-15 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  االجتماعكواحد من الفروع الخاصة بعلم  االقتصاديالتعرف الى موضوع علم اجتماع 
 

 االقتصاديالوقوف على اهم اهداف مادة علم اجتماع -

 االقتصادياجتماع الكشف عن اهم املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع علم -

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

 وكيفية عالجها او اخلالص منها االقتصادي االجتماعاستعراض بعض املشكالت املستحدثة يف علم -

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

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 العام للمادة  لإلطارالطلبة مدركين  وجعل االقتصادي االجتماعمبادئ علم  أهمالتعرف على -1أ

 االقتصاديالتعرف على المشكالت االجتماعية في ميدان علم االجتماع  -2أ

 القدرة على تشخيص تلك المشكالت -3أ

 لتلك المشكالت  الالزمةوضع واقتراح الحلول  -4أ

 ربط المتغيرات واكتشاف العالقات بينها  -5أ

  االجتماعيةالبحوث  إجراءفي  على الخطوات والطريقةالتعرف  -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  

 في حل المشكالت  االقتصادي االجتماعالقدرة على توظيف علم – 1ب

 العلمية الناجحة  اإلدارةتعليم   – 2ب

تلك  نتائج تفيد إلىوربط العالقات بين تلك المتغيرات للتوصل  االجتماعيةتحليل المتغيرات  – 3ب

  البحوث في مجال العمل الميداني 

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

 الالزم  وإجراءالمواقف وفهم التطبيق  إدارةالقدرة على  – 5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم التعاوني  -

 ر ((الحلقات التعليمية )) السيمنا -

 ة من التفكير الجماعي عند الطلبةعملية العصف الذهني لخلق حال -

 عمل بحوث ميدانية -

 النقاش الجماعي عند عرض األفكار في التطبيق  -

 التدريب العملي المباشر  -

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

التطبيقات حول موضوع اليومية ، المشاركة والحضور الفعلي ، النقاش و االمتحاناتاألسئلة المباشرة ، 

 الفصلية  االمتحانات،  االقتصادي الجتماععلم 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 من المادة العلمية في فهم مجريات األمور  اإلفادة -1ج         

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج

 األمثل من بين الحلول او الخيارات المتاحة  االختيار-3ج



  
 4الصفحة 

 
  

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 

، استخدام السبورة للتوضيح ،العصف الذهني ، االستعانة بمصادر أخرى تخص الموضوع المحاضرات 

 المطروح .

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

اليومية واستثارة الطلبة ودفعهم نحو المشاركة الفعلية والنقاشات والنشاطات  واالمتحاناتاألسئلة المباشرة 

 الفصلية والحضور الفعلي . واالمتحانات اإلضافية

 

 

 

 
 

 

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

  االجتماعيةالعالقات بين المتغيرات  وإيجادكيفية وتحليل  إلىالتوصل -1د

  االجتماعيةرات األساليب الكمية مع المتغي توصيف  -2د

  االجتماعيةكيفية تحليل وتفسير نتائج تلك المتغيرات  -3د

وتنمية مهارة التوافق بين الطلبة من خالل التعامل  اآلخرينوصف المهارات للعالقات الشخصية مع  -4د

 كمجموعة النجاز متطلبات المنهاج 

درات كالمحاضرات والنقاش المفتوح استخدام استراتيجيات وتقنيات التعليم لتطوير المهارات والق -5د

 التفكير وغيرها . إلثارة أسئلةوالتطبيقات العملية ، عرض 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 
 ق التقييم طرائ         



  
 5الصفحة 

 
  

 
 النقاش في المحاضرات  -

  اإلضافيةالنشاطات  -

 العلمية االختبارات -
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

درجة  قتصادياال االجتماععلم  االقتصادي االجتماععلم  الثانية 

 البكالوريوس

( 96تتطلب )

 ساعة

 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 املتابعة اثناء العمل كمجموعات -
 ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات   االلتزاممبدى  االهتمام

 مالحظة وتقييم العروض من بقية طلبة اجملموعة للطلبة املتقدمني للعرض 
 
 
 
 
 
 
 



  
 6الصفحة 

 
  

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

 القبول املركزي 
 امتحان القبول للقسم 

 املقابلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  االجتماعقسم  –جامعة بغداد  – اآلدابدليل كلية 
 دليل الطالب

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اش

 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

 

 

 اإلنسانيةللعلوم  اآلدابكلية  /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع   / المركز علمي القسم ال .2

 االقتصادي  االجتماععلم  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 64 )الكلي(لدراسية عدد الساعات ا .6

  2021-1-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  االجتماعكواحد من الفروع الخاصة بعلم  االقتصاديالتعرف الى موضوع علم اجتماع 
 

 قتصاديالوقوف على اهم اهداف مادة علم اجتماع اال-

 االقتصاديتماع اجالكشف عن اهم املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع علم -

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

 وكيفية عالجها او اخلالص منها االقتصادي االجتماعاض بعض املشكالت املستحدثة يف علم استعر -

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

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

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

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

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

  االجتماعيةفي معالجة الظواهر  االقتصادي االجتماعالوقوف على دور علم -2أ

 خلق فرص التعلم عن طريق التفكير من خالل العصف الذهني  -3أ
 بمهارات المتابعة الخاصة بعملية البحث العلمي من خالل البحوث العلمية  اإللمام-4أ
   االقتصادي جتماعاالالوقوف على اهم الموضوعات ذات الصلة بعلم    - -5أ
 التركيز على اساليب التعلم الفردي   -6أ
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المناقشة والتفاعل المنظم– 1ب   

 التعلم التعاوني  – 2ب

 ومشاركة الطلبة  اإللقاء – 3ب

 ء الطلبةتحفيز المهارات األساسية للتفكير من خالل استخدام اجهزه عرض لتحسين ادا 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 

 النقاشات مع الطلبة 

  الكوزات وإجراءرقي االختبار الو

  التحضير اليومي ودرجة التفاعل مع المادة 
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 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 

 اإلفادة من المادة العلمية في فهم مجريات األمور -1ج

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة-2ج

 االختيار األمثل من بين الحلول او الخيارات المتاحة-3ج

 

  
 التعليم والتعلم  طرائق    

 

 والمحاضرات  استخدام السبورة للتوضيح

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحان إلى إضافةالحضور والمناقشة وااللتزام بالمحاضرة وجلب المصادر الحديثة من قبل الطالب 

 اليومي والفصلي 

 
 قابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بالتأهيلية العامة و المهارات -د 

  
 

  ةالمسؤوليوالقدرة على تحمل  اآلخرينوصف لمهارات العالقات الشخصية مع -1د

 المقرر إلنتاجمن خالل التعامل كمجموعات  االتصالتنمية مهارة -2د
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 البنية التحتية  .12

  االقتصادي االجتماععلم  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  االجتماععلم  –انتوين غدنز  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 ان دمحم احلسند. احس–علم االجتماع االقتصادي 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
  واالنرتنيتاملكتبة 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 االنرتنيت
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 رات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهاالتأهيلية العامة و المهارات -

 

  ةالمسؤوليوالقدرة على تحمل  اآلخرينوصف لمهارات العالقات الشخصية مع -1د

 المقرر إلنتاجمن خالل التعامل كمجموعات  االتصالتنمية مهارة -2د

 

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم تعليمطريقة ال

1 1-3 
مقدمة في علم اجتماع 

 االقتصادي
مقدمة في علم اجتماع 

 االقتصادي
 شفوي المناقشة 

2 1-3 
مفاهيم علم اجتماع 

 االقتصادي
مفاهيم علم اجتماع 

 االقتصادي
 شفوي  المناقشة 

 شفوي المناقشة اإلسالمفي  االقتصاد  اإلسالمفي  االقتصاد 1-3 3
 شفوي المناقشة االقتصاديةالنظريات  االقتصاديةات النظري 1-3 4
 شفوي المناقشة االقتصادعلماء   االقتصادعلماء  1-3 5
 االقتصادعالقة  1-3 6

 بالعلوم األخرى
 االقتصادعالقة 

 بالعلوم األخرى
 شفوي المناقشة 

بعض المشكالت ذات  1-3 7

–العالقة مثل )الفقر 

 –الجريمة  –التسول 

 طفال (استغالل اال

بعض المشكالت ذات 

–العالقة مثل )الفقر 

 –الجريمة  –التسول 

 استغالل االطفال

 شفوي  المناقشة 



  
 12الصفحة 

 
  

 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  – كلية اآلداب سة التعليميةالمؤس .1

  اآلداب / 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   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد ألخرى المؤثرات الخارجية ا .7

 
 2021-1-15 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 الوقوف على اهم اهداف مادة علم اجتماع االسرة-

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

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

 وكيفية عالجها او اخلالص منها لألسرةاستعراض بعض املشكالت املستحدثة -

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

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 العام للمادة  طارلإلالعائلة وجعل الطلبة مدركين  اجتماعمبادئ علم  أهمالتعرف على -1أ

 التعرف على المشكالت االجتماعية في ميدان علم االجتماع العائلة -2أ

 القدرة على تشخيص تلك المشكالت -3أ

 لتلك المشكالت  الالزمةوضع واقتراح الحلول  -4أ

 ربط المتغيرات واكتشاف العالقات بينها  -5أ

  جتماعيةاالالبحوث  إجراءالتعرف على الخطوات والطريقة في  -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  

 في حل المشكالت  لعائليا االجتماعالقدرة على توظيف علم – 1ب

 العلمية الناجحة  اإلدارةتعليم   – 2ب

نتائج تفيد تلك  إلىوربط العالقات بين تلك المتغيرات للتوصل  االجتماعيةتحليل المتغيرات  – 3ب

 لعمل الميداني  البحوث في مجال ا

 الطلبة أداءعرض لتحسين  أجهزهتحفيز المهارات األساسية للتفكير من خالل استخدام  4ب

 الالزم  وإجراءالمواقف وفهم التطبيق  إدارةالقدرة على  – 5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 ذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة عملية العصف ال -

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

نقاش والتطبيقات حول موضوع اليومية ، المشاركة والحضور الفعلي ، ال االمتحاناتاألسئلة المباشرة ، 

 الفصلية االمتحانات،  العائلة جتماععلم ا

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 من المادة العلمية في فهم مجريات األمور  اإلفادة -1ج         

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج

 الخيارات المتاحة  أواألمثل من بين الحلول  االختيار-3ج

 



  
 4الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 و استخدام السبورة للتوضيح ووسائل التوضيح المتاحة مع األمثلة المحاضرات 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

اليومية واستثارة الطلبة ودفعهم نحو المشاركة الفعلية والنقاشات والنشاطات  واالمتحاناتاألسئلة المباشرة  

 الفصلية والحضور الفعلي . واالمتحانات اإلضافية

 

 

 

 

 
 

 

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

  االجتماعيةالعالقات بين المتغيرات  وإيجادكيفية وتحليل  إلىالتوصل -1د

  االجتماعيةمع المتغيرات  العلميةاألساليب  توظيف  -2د

  االجتماعيةكيفية تحليل وتفسير نتائج تلك المتغيرات  -3د

ق بين الطلبة من خالل التعامل وتنمية مهارة التواف اآلخرينوصف المهارات للعالقات الشخصية مع  -4د

 كمجموعة النجاز متطلبات المنهاج 

استخدام استراتيجيات وتقنيات التعليم لتطوير المهارات والقدرات كالمحاضرات والنقاش المفتوح  -5د

 التفكير وغيرها . إلثارة أسئلةوالتطبيقات العملية ، عرض 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 اوني التعلم التع -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          



  
 5الصفحة 

 
  

 
 النقاش في المحاضرات  -

  اإلضافيةالنشاطات  -

 العلمية االختبارات -
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

درجة  علم اجتماع العائلة  علم اجتماع العائلة  الثالث

 البكالوريوس

( 96تتطلب )

 ساعة 

 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 املتابعة اثناء العمل كمجموعات -
 ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات   االلتزاممبدى  االهتمام
 وتقييم العروض من بقية طلبة اجملموعة للطلبة املتقدمني للعرض مالحظة 

 
 
 
 
 

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

 القبول املركزي 



  
 6الصفحة 

 
  

 امتحان القبول للقسم 
 املقابلة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ومات عن البرنامجأهم مصادر المعل .14

  االجتماعقسم  –جامعة بغداد  – اآلدابدليل كلية 
 دليل الطالب 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 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

 

 

 اإلنسانيةللعلوم  اآلدابكلية  /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

 علم اجتماع العائلة  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2021-1-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 الوقوف على اهم اهداف مادة علم اجتماع االسرة-

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

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

 وكيفية عالجها او اخلالص منها لألسرةستحدثة استعراض بعض املشكالت امل-

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

 

هم خصاص  المقرر ومخرجا  التعلم المتوععة من الاال  تحقيقاا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً أل

المتاحة. والبد من الربا بيناا وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان عد حقق االستفادة القصوى من فر  

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 
 

 لتعلم والتقييموطرائق التعليم وا مقررات المخرج .11

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

  االجتماعيةفي معالجة الظواهر  لعائلةا االجتماعالوقوف على دور علم -2أ

 خلق فرص التعلم عن طريق التفكير من خالل العصف الذهني  -3أ
 عملية البحث العلمي من خالل البحوث العلمية بمهارات المتابعة الخاصة ب اإللمام-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

 مشاركة الطلبة و اإللقاء – 3ب

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 
 ق التقييم طرائ     

 

 التكليفات والتطبيقات قي نهاية كل مرحلة 

 النقاشات مع الطلبة 

 الكوزات  وإجراءاالختبار الورقي 

 

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 من المادة العلمية في فهم مجريات األمور  اإلفادة -1ج  

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج

 الخيارات المتاحة أوثل من بين الحلول األم االختيار-3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات والوسائل المتاحة  استخدام السبورة للتوضيح

 

 
 طرائق التقييم    

 

 النشاطات اإلضافية النقاش في المحاضرات -

 االختبارات العلمية -

 
 

 

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

  ةالمسؤوليوالقدرة على تحمل  اآلخرينوصف لمهارات العالقات الشخصية مع -1د

 المقرر إلنتاجمن خالل التعامل كمجموعات  االتصالتنمية مهارة -2د

 



  
 11الصفحة 

 
  

 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 ،.... ) 
 انتوين غدنز    االجتماععلم 

  علم اجتماع العائلة   للدكتور صبيح عبد املنعم ومليحة القصري

مراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ ال

.... 
  اإلطالع يكلف الطالب هبا لالفاده و

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

يمكن االفادة منها في تحليل الكثير  االجتماعتعمل الخطة على توضيح اهمية علم اجتماع العائلة كمادة في علم   

  جتماعياالمن المشكالت والتوصل الى حلول لها داخل التنظيم 

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
و اسم الوحدة / أ

 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  المناقشة 

 شفوي المناقشة وظائف العائلة وظائف العائلة  1-3 3
 شفوي المناقشة األسرة كمؤسسة ونواة كمؤسسة ونواة  األسرة 1-3 4
 شفوي المناقشة وأنواعهالزواج   وأنواعهالزواج  1-3 5
 شفوي المناقشة  اشكال الطالق  الطالق 1-3 6
 شفوي  المناقشة  اشكال العزوبة  العزوبة  1-3 7



 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  – كلية اآلداب التعليميةالمؤسسة  .1

  اآلداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تشريعات اجتماعية 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد  المؤثرات الخارجية األخرى .7

 
  2021-1-15 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  االجتماعكواحد من الفروع الخاصة بعلم  التشريعات االجتماعيةالتعرف الى موضوع  -1
 

 التشريعات االجتماعية الوقوف على اهم اهداف مادة -

 عات االجتماعية تعاجلها مادة التشري الكشف عن اهم املشاكل اليت من املمكن ان-

 وسبل االستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية والعمليةالتشريعات االجتماعية الوقوف عند اهم النظرايت اليت تتناول موضوع -

 وكيفية عالجها او اخلالص منها يف التشريعات القانونية واالجتماعية استعراض بعض املشكالت املستحدثة -

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



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 العام للمادة  لإلطاروجعل الطلبة مدركين  ةالتشريعات االجتماعيمبادئ  أهمالتعرف على -1أ

 التشريعات االجتماعية .التعرف على المشكالت االجتماعية في ميدان  -2أ

 القدرة على تشخيص تلك المشكالت -3أ

 لتلك المشكالت  الالزمةوضع واقتراح الحلول  -4أ

 ربط المتغيرات واكتشاف العالقات بينها  -5أ

  االجتماعيةالبحوث  إجراءلطريقة في التعرف على الخطوات وا -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  

 في حل المشكالت  مادة التشريعات االجتماعية القدرة على توظيف – 1ب

 العلمية الناجحة  اإلدارةتعليم   – 2ب

نتائج تفيد تلك  إلىوربط العالقات بين تلك المتغيرات للتوصل  االجتماعيةتحليل المتغيرات  – 3ب

 البحوث في مجال العمل الميداني  

 الطلبة أداءعرض لتحسين  أجهزهتحفيز المهارات األساسية للتفكير من خالل استخدام  4ب

 الالزم  وإجراءالمواقف وفهم التطبيق  إدارةالقدرة على  – 5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم التعاوني  -

 )) السيمنار ((الحلقات التعليمية  -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

نقاش والتطبيقات حول موضوع اليومية ، المشاركة والحضور الفعلي ، ال االمتحاناتاألسئلة المباشرة ، 

 الفصلية االمتحانات،  التشريعات االجتماعية 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 من المادة العلمية في فهم مجريات األمور  اإلفادة -1ج         

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج

 الخيارات المتاحة  أواألمثل من بين الحلول  االختيار-3ج



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توضيح المتاحة مع األمثلة و استخدام السبورة للتوضيح ووسائل الالمحاضرات 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

اليومية واستثارة الطلبة ودفعهم نحو المشاركة الفعلية والنقاشات والنشاطات  واالمتحاناتاألسئلة المباشرة  

 الفصلية والحضور الفعلي . واالمتحانات اإلضافية

 

 

 

 

 
 

 

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

  االجتماعيةالعالقات بين المتغيرات  وإيجادكيفية وتحليل  إلىالتوصل -1د

  االجتماعيةمع المتغيرات  العلميةاألساليب  توظيف  -2د

  االجتماعيةكيفية تحليل وتفسير نتائج تلك المتغيرات  -3د

وتنمية مهارة التوافق بين الطلبة من خالل التعامل  اآلخرينصية مع وصف المهارات للعالقات الشخ -4د

 كمجموعة النجاز متطلبات المنهاج 

استخدام استراتيجيات وتقنيات التعليم لتطوير المهارات والقدرات كالمحاضرات والنقاش المفتوح  -5د

 التفكير وغيرها . إلثارة أسئلةوالتطبيقات العملية ، عرض 
 ق التعليم والتعلم طرائ         

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم          

 
 النقاش في المحاضرات  -

  اإلضافيةالنشاطات  -

 العلمية االختبارات -
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق حلة الدراسية المر

 عملي     نظري      

درجة   تشريعات اجتماعية   تشريعات اجتماعية  الثالث

 البكالوريوس

( 96تتطلب )

 ساعة 

 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ة اثناء العمل كمجموعات املتابع-
 ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات   االلتزاممبدى  االهتمام
 وتقييم العروض من بقية طلبة اجملموعة للطلبة املتقدمني للعرض مالحظة 

 
 
 
 
 

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



  
 5الصفحة 

 
  

 القبول املركزي 
 امتحان القبول للقسم 

 قابلة امل
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  االجتماعقسم  –جامعة بغداد  – اآلدابدليل كلية 
 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

 

 

 نيةاإلنساللعلوم  اآلدابكلية  /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

  تشريعات اجتماعية  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2021-1-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  االجتماعن الفروع الخاصة بعلم كواحد م التشريعات االجتماعية التعرف الى موضوع  -1
 

 التشريعات االجتماعية الوقوف على اهم اهداف مادة -

 التشريعات االجتماعية الكشف عن اهم املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع -

التطبيقية وسبل االستفادة منها يف اجلوانب  التشريعات االجتماعية الوقوف عند اهم النظرايت اليت تتناول موضوع -
 والعملية

 

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

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

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
 مادة في رفع الكفاءة العلمية والتعليمية للطلبة دور ال-1أ

  االجتماعيةفي معالجة الظواهر  التشريعات االجتماعية الوقوف على دور -2أ

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

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المناقشة والتفاعل المنظم– 1ب  

 التعلم التعاوني  – 2ب

 ومشاركة الطلبة  اإللقاء – 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 

 الكوزات  وإجراءاالختبار الورقي 

 

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 من المادة العلمية في فهم مجريات األمور  اإلفادة -1ج  

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج

 الخيارات المتاحة أواألمثل من بين الحلول  االختيار-3ج



  
 9الصفحة 

 
  

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات والوسائل المتاحة  استخدام السبورة للتوضيح

 

 
 طرائق التقييم    

 

 النشاطات اإلضافية النقاش في المحاضرات -

 االختبارات العلمية -

 
 

 

 
 لتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف واالتأهيلية العامة و المهارات -د 

  ةالمسؤوليوالقدرة على تحمل  اآلخرينوصف لمهارات العالقات الشخصية مع -1د

 المقرر إلنتاجمن خالل التعامل كمجموعات  االتصالتنمية مهارة -2د

 



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  تشريعات اجتماعية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  عبد السالم سبع مخاس  –الدكتور  –تشريعات اجتماعية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 انتوين غدنز    االجتماععلم 

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
  اإلطالع ب هبا لالفاده ويكلف الطال

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

يمكن االفادة منها في  االجتماعكمادة في علم  مادة التشريعات االجتماعية تعمل الخطة على توضيح اهمية   

  االجتماعيتحليل الكثير من المشكالت والتوصل الى حلول لها داخل التنظيم 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1-3 
التشريعات مقدمة في 

  االجتماعية 
مقدمة في التشريعات 

 االجتماعية  
 شفوي المناقشة 

2 1-3 
بعض مفاهيم 

  التشريعات االجتماعية 
مفاهيم بعض 

 التشريعات االجتماعية  
 شفوي  المناقشة 

3 1-3 
اهمية التشريعات 

االجتماعية في 

  المجتمع 

اهمية التشريعات 

االجتماعية في 

 مجتمع  ال
 شفوي المناقشة

4 1-3 
العالقة بين كل من 

العرف االجتماعي 

  والقانون والدستور 

العالقة بين كل من 

العرف االجتماعي 

 والقانون والدستور  
 شفوي المناقشة

5 1-3 
قانون جنوح االحداث 

 العراقي  
قانون جنوح االحداث 

 العراقي  
 شفوي المناقشة

تشريعات الرعاية  1-3 6

عاية جتماعية وراال

 االحداث في العراق 

تشريعات الرعاية 

االجتماعية وررعاية 

 االحداث في العراق 

 شفوي المناقشة 

قانون رعاية االحداث  1-3 7

 في العراق  
قانون رعاية االحداث 

 في العراق  
 شفوي  المناقشة 



  
 11الصفحة 

 
  

 



         



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  – كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

  اآلداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  التغير االجتماعي 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد خارجية األخرى المؤثرات ال .7

 
  2021-1-15 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  االجتماعكواحد من الفروع الخاصة بعلم  التغير األجتماعي التعرف الى موضوع  -1
 

 التغري االجتماعي الوقوف على اهم اهداف مادة -

 التغري االجتماعي  الكشف عن اهم املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع-

 وسبل االستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية والعملية التغري االجتماعي الوقوف عند اهم النظرايت اليت تتناول موضوع -

 وكيفية عالجها او اخلالص منها لألسرةاستعراض بعض املشكالت املستحدثة -

ية والسلبية اليت من والثقايف مع العامل واهم االنعكاسات االجيابالتعرف على التحوالت اليت تركتها عملية االتصال احلضاري -
 .على اجملتمع بشكل التغري االجتماعي كها املمكن ان يت 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 العام للمادة  لإلطاركين وجعل الطلبة مدر التغير االجتماعي مبادئ  أهمالتعرف على -1أ

 التغير االجتماعي التعرف على المشكالت االجتماعية في ميدان  -2أ

 القدرة على تشخيص تلك المشكالت -3أ

 لتلك المشكالت  الالزمةوضع واقتراح الحلول  -4أ

 ربط المتغيرات واكتشاف العالقات بينها  -5أ

  االجتماعية البحوث إجراءالتعرف على الخطوات والطريقة في  -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  

 في حل المشكالت  التغير االجتماعي القدرة على توظيف – 1ب

 العلمية الناجحة  اإلدارةتعليم   – 2ب

نتائج تفيد تلك  إلىوربط العالقات بين تلك المتغيرات للتوصل  االجتماعيةتحليل المتغيرات  – 3ب

 لعمل الميداني  البحوث في مجال ا

 الطلبة أداءعرض لتحسين  أجهزهتحفيز المهارات األساسية للتفكير من خالل استخدام  4ب

 الالزم  وإجراءالمواقف وفهم التطبيق  إدارةالقدرة على  – 5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 ذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة عملية العصف ال -

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

نقاش والتطبيقات حول موضوع اليومية ، المشاركة والحضور الفعلي ، ال االمتحاناتاألسئلة المباشرة ، 

 الفصلية االمتحانات،  التغير االجتماعي 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 من المادة العلمية في فهم مجريات األمور  إلفادةا -1ج         

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج

 الخيارات المتاحة  أواألمثل من بين الحلول  االختيار-3ج



  
 4الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 و استخدام السبورة للتوضيح ووسائل التوضيح المتاحة مع األمثلة المحاضرات 

 

 

 

 
 رائق التقييم ط   

 

اليومية واستثارة الطلبة ودفعهم نحو المشاركة الفعلية والنقاشات والنشاطات  واالمتحاناتاألسئلة المباشرة  

 الفصلية والحضور الفعلي . واالمتحانات اإلضافية

 

 

 

 

 
 

 

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

  االجتماعيةالعالقات بين المتغيرات  وإيجادكيفية وتحليل  إلىالتوصل -1د

  االجتماعيةمع المتغيرات  العلميةاألساليب  توظيف  -2د

  االجتماعيةكيفية تحليل وتفسير نتائج تلك المتغيرات  -3د

بين الطلبة من خالل التعامل  وتنمية مهارة التوافق اآلخرينوصف المهارات للعالقات الشخصية مع  -4د

 كمجموعة النجاز متطلبات المنهاج 

استخدام استراتيجيات وتقنيات التعليم لتطوير المهارات والقدرات كالمحاضرات والنقاش المفتوح  -5د

 التفكير وغيرها . إلثارة أسئلةوالتطبيقات العملية ، عرض 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 وني التعلم التعا -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم          

 
 النقاش في المحاضرات  -

  اإلضافيةالنشاطات  -

 العلمية االختبارات -
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

درجة   التغير االجتماعي   التغير االجتماعي  الثالث

 البكالوريوس

( 96تتطلب )

 ساعة 

 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 املتابعة اثناء العمل كمجموعات -
 ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات   االلتزامدى مب االهتمام
 وتقييم العروض من بقية طلبة اجملموعة للطلبة املتقدمني للعرض مالحظة 

 
 
 
 
 

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



  
 6الصفحة 

 
  

 القبول املركزي 
 امتحان القبول للقسم 

 املقابلة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت عن البرنامجأهم مصادر المعلوما .14

  االجتماعقسم  –جامعة بغداد  – اآلدابدليل كلية 
 دليل الطالب 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 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 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةللعلوم  اآلدابكلية  /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

  التغير االجتماعي  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2021-1-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  االجتماعكواحد من الفروع الخاصة بعلم  التغير االجتماعي التعرف الى موضوع  -1
 

 التغري االجتماعي الوقوف على اهم اهداف مادة -

 التغري االجتماعي الكشف عن اهم املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع -

 وسبل االستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية والعملية التغري االجتماعي الوقوف عند اهم النظرايت اليت تتناول موضوع -

 وكيفية عالجها او اخلالص منهايف التغري ستحدثة استعراض بعض املشكالت امل-

ابية والسلبية اليت من التعرف على التحوالت اليت تركتها عملية االتصال احلضاري والثقايف مع العامل واهم االنعكاسات االجي-
 .على اجملتمع بشكل عام التغري تكها املمكن ان ي

 

هم خصاص  المقرر ومخرجا  التعلم المتوععة من الاال  تحقيقاا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً أل

المتاحة. والبد من الربا بيناا وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان عد حقق االستفادة القصوى من فر  

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 
 

 والتقييموطرائق التعليم والتعلم  مقررات المخرج .11

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

  االجتماعيةفي معالجة الظواهر  لعائلةا االجتماعالوقوف على دور علم -2أ

 خلق فرص التعلم عن طريق التفكير من خالل العصف الذهني  -3أ
 البحث العلمي من خالل البحوث العلمية بمهارات المتابعة الخاصة بعملية  اإللمام-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

 الطلبة  ومشاركة اإللقاء – 3ب

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 
 ييم طرائق التق     

 

 التكليفات والتطبيقات قي نهاية كل مرحلة 

 النقاشات مع الطلبة 

 الكوزات  وإجراءاالختبار الورقي 

 

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 من المادة العلمية في فهم مجريات األمور  اإلفادة -1ج  

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج

 الخيارات المتاحة أوبين الحلول األمثل من  االختيار-3ج

  



  
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات والوسائل المتاحة  استخدام السبورة للتوضيح

 

 
 طرائق التقييم    

 

 النشاطات اإلضافية النقاش في المحاضرات -

 االختبارات العلمية -

 
 

 

 
 خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األالتأهيلية العامة و المهارات -د 

  ةالمسؤوليوالقدرة على تحمل  اآلخرينوصف لمهارات العالقات الشخصية مع -1د

 المقرر إلنتاجمن خالل التعامل كمجموعات  االتصالتنمية مهارة -2د

 



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  التغري االجتماعي   ـ الكتب المقررة المطلوبة1

  د. فراس يوسف  –التغري االجتماعي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 انتوين غدنز   -التغيري   االجتماععلم 

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
  اإلطالع يكلف الطالب هبا لالفاده و

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

يمكن االفادة منها في تحليل الكثير  االجتماعتعمل الخطة على توضيح اهمية علم اجتماع العائلة كمادة في علم   

  االجتماعيمن المشكالت والتوصل الى حلول لها داخل التنظيم 

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 ضوعالمو
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1-3 
التغير مقدمة في 

 االجتماعي 
في التغير مقدمة في 

 االجتماعي 
 شفوي المناقشة 

 شفوي  المناقشة  التغير مفاهيم   التغير مفاهيم  1-3 2

3 1-3 
وظائف 

 التغيراالجتماعي 
التغير وظائف 

 االجتماعي
 شفوي المناقشة

 شفوي المناقشة ظريات التغير ن  نظريات التغير  1-3 4
 شفوي المناقشة انواع التغير   انواع التغير  1-3 5
ايجابيات وسلبيات  1-3 6

 التغير 
ايجابيات وسلبيات 

 التغير 
 شفوي المناقشة 

 شفوي  المناقشة  آثار التغير السريع آثار التغير السريع  1-3 7
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 2الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب  –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تنمية مجتمع محلي 

 فرع االنثروبولوجيا  –الثالثة  المرحلة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات 

 صف الكتروني  -الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/4/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

   أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

  من حيث المفهوم و المصطلح و تاريخ نشوء هذا النوع من بالتنمية المحلية يهدف المقرر الى التعريف

المعارف النظرية الخاصة بأساليب عرض عليها . كذلك و التطورات  التي طرات  التنمية ،
تعزيز قدرة الطالب  .التدخل في مجاالت تنمية وتنظيم المجتمعات المحلية المختلفة

القدرة على النهوض بطاقة الطالب على فهم العالقة بين التنمية بشكل عام و انواعها و 
 .في تصور مشروع تنموي على مستوى مجمتع محلي 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 بشكل عام .في مجال التنمية  تعريف الطالب بالبدايات الفكرية و النتاجات المعرفية لإلنسان        -1أ

و تعريف الطالب على مساحة التحليل الفكري  االجتماعي و ربطه بعلم االجتماع       -2أ

 االنثروبولوجيا .

و الميدانية بغرض تطبيق ما قرأ على الواقع وفق توجيه الطالب نحو البحوث الفكرية و التحليلية      -3أ

 نطقة سكنى كل طالب كعصف ذهني لهم .من خالل رفع التقارير الخاصة بماالمكانات المحدودة .

 
     -4أ

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

 تنشيط الطاقة التفاعلية للطالب بالعصف الذهني .   - 1ب 

 تكليف الطالب بتقرير عن احد محاور المادة و مناقشتها .  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 حاضرات االعتيادية .الم

 المحاضرات الصوتية .

 المحاضرات الفديوية .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 المشاركات داخل الصف االلكتروني .

 التحضير الفاعل للطلبة .

 االلتزام بأنجاز الواجبات و اخصها التقرير البسيط 

 االختبارات القصيرة .

 االمتحان النهائي .

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 
 ة والقيمية .الوجداني األهداف -ج

 تعويد الطلبة  على احترام مواعيد المحاضرات . -1ج         

 توجيه الطلبة باأللتزام و احترام مسؤولية التكليف .  -2ج

 ان كل ما يدور من محاور المادة هي للفائدة منها في بقية المواد المستقبلية .  -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 الوزارة المنهاج المقرر ب

 المصادر الحديثة 

 التقارير التي يكلف بها الطلبة 

 االنترنت 

 طريقة تحضير الواجبات 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االلتزام بمواعيد المحاضرات 

 االلتزام بالواجبات 

 االختبارات القصيرة 

 التفاعل و النشاط داخل المحاضرة .

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتولة المنقالتأهيلية و المهارات العامة-د 

 ( . meet – zoomاالستعانة ببرامج االنترنت للتواصل مع الطلبة مثل )     -1د

 اإلفادة من ورش التدريب في تطبيق بعض الخطوات العملية الممكنة مع المادة الفكرية.  -2د

 -3د

 -4د   

 التعلم طرائق التعليم و         

 

 الكتب االلكترونية 

 االنترنت 
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 المشاركات في طرح اآلراء و التعاون البحثي بين الطلبة .

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االختبارات القصيرة 

 االلتزام بتحضير الواجب

 االمتحان
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 / 45 تنمية مجتمع محلي   الثالثة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 االهتمام ابلتحديثات الفكرية للمؤلفني الغرب و العرب . -

التنويع ابالسئلة بطريقة ممتعة مع ( من اجل ادخال   kahootادخال طرائق تعليم مدمج على برانمج )  -
 العلمية للطالب.
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول املركزي           

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 كتب و مصادر حديثة    
 االنرتنت

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 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

تنمية مجتمع   الثالثة 

 محلي 
 - - - - - - - - - - - - - - - - اساسي 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع     / المركز علمي القسم ال .2

 تنمية مجتمع محلي  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 لسنة الثالثة الفصل الثاني / ا الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

و العالقة بني النمو و التنمية , مقومات اجملتمع بشكل عام و التعريف مبفهوم التنمية و عالقته مبفهوم تنمية اجملتمع احمللي , 
ليت تواجه اجملتمع احمللي , قياس احتياجات اجملتمع احمللي على الصعيد الوطين اجملتمع احمللي بشكل خاص , بعض املشكالت ا

 و اجملتمعي , آليات التخطيط يف اجملتمع احمللي , دور املنظمات الرمسية و غري الرمسية يف تنمية اجملتمع احمللي . 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  اف المعرفية هداأل -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

دمحم عبد الفتاح دمحم  –تنمية اجملتمعات احمللية من منظور اخلدمة االجتماعية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
8002 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مدخل مفاهيمي  القراءة و الحفظ  6  1-2

  لمحاور المادة 
كتاب مصدر 

 + انترنت 
تحضير 

 الواجب 
مناقشة و عصف  9 3-5

 ذهني 
التنمية و النمو ، مدخل 

 سوسيولجي  –تاريخي 

 و الباحثين لبعض 

 المفكرين 

كتاب + 

 انترنت 
تقرير صغير 

+ اختبار 

 قصير 

انواع التنمية و  اختبارات + تحضير   9 8 -6

عالقتها بالتخطيط 

على مستوى المجتمع 

  المحلي 

كتاب و 

 انترنت 
 اختبارات 

دور الباحث  حفظ و مناقشة  9 11 -9

االجتماعي و 

االنثروبولوجي في 

  التنمية المحلية 

كتاب و 

 نتانتر
تحضير و 

 مناقشة 

بعض تجارب الدول  تحضير و مناقشة  9 14 -12

الناجحة على مستوى 

 التنمية المحلية 

 اختبار قصير  كتاب 

مناقشة المحاور   عصف ذهني  3 15

 بطريقة الترابط العلمي 
مناقشة  كتابة تقرير 

التقارير و 

 تلخيصات 



  
 12الصفحة 

 
  

االجتاهات احلديثة يف التنمية الشاملة معاجلة حملية و دولية و عاملية لقضااي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 .د. ماهر ابو املعاطي . 8002 –التنمية 

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 كل ما خيص احملاور عرب مواقع االنرتنت اخلاصة ابملكتبات و البحوث .
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 دراسة واقع التخطيط و التنمية في المجتمع العراقي .

 روع من مجموعات طالبية صغيرة  في استقراء التنمية المحلية العراقية .عمل مش

 

 

 
 



 



 

 
 1الصفحة 
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب  جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
اسس الخدمة االجتماعية   الكورس االول مدخل الى الخدمة االجتماعية  

 الكورس الثاني
 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 كورسات 

 ------- برنامج االعتماد المعتمد   .6

 ------ المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0202ايلول 11 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطلبة باهمية الخدمة االجتماعية كاسس وكمدخل وكيفية ممارسة االخصائي االجتماعي لعملة في 

 المؤسسات التي يعمل فيها لحل المشكالت التي تواجة المبحوثين بطرق الخدمة االجتماعية خدمة فرد وخدمة

 .الجماعة  وتنظيم المجتمع وحل المشكالت ووضع العالج  لهامع تطور وتغيير المشكالت 

 

 

 

 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 معرفة النشاطات العلمية التي ساهمت في نشاة وتطور الخدمة االجتماعية       -1أ
 معرفة المبادى واالسس التي تستند عليها الخدمة االجتماعية     -0أ
 االسباب والمبررات التي دعت لوجود الخدمة االجتماعية     -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 تعليم الطلبة كيفية تطبيق االفكار وطرق عالج المشكالت االجتماعية التي تواجه كل الفئات   - 1ب 
 الموجودة في المجتمع باختالف الجنس و الفئات العمرية    - 0ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام المناقشة الحوار العلمي المعتمد على تبادل االفكار عبر منصات التواصل االجتماعي  -1
 المطالبة بعمل بيبرات بمواضيع تخص المادة الخاصة بهم     -2
 
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات -1
 انجاز التقارير والبحوث العلمية الخاصة بموضوع المادة الدراسية   -2
 
 
 .الوجدانية والقيمية األهداف  -ج

 التعريف بقيم ومعايير العملية التعليمية السليمة -1ج         
 التعريف باالخالق التي يجب ان يتصف بها االخصائي االجتماعي-0ج
التعريف باهمية عمل االخصائي االجتماعي وكيفية التعامل مع المشكالت المتغيرة والمتطورة مع -3ج

 تغير المجتمع
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 طرح افكار بشان المادة  ومناقشتها-1
 ربط المواضيع كمواد دراسية بمواقف تعليمية جديدة-0
 تعلم التفكير والقراءة النقدية البناءة -3



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 امتحانات واختبارات -1
 اعطاء درجة للطلبة الذين يناقشون ويشاركون في النقاش -2
 اعطاء درجات للطلبة الذين يؤدون الواجبات البيتية  -3
 اعطاء درجات لما يقدمه الطالب من بحوث خاصة وبيبرات بموضوع الدراسة -4
 

 

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

 التعليمي تنمية قدرات الطلبة حول تحليل  المحتوى-1د
 مالحظة المشكالت وجمع المعلومات الخاصة عن المشكلة -0د
 تصنيف المعلومات بشكل يسهم في ترتيب االفكار لدى الطلبة -3د
 تحليل المعلومات -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 اسلوب التعلم والتعليم -1
 الواجبات االضافية -2

 
 طرائق التقييم          

 
 المحاظراتالنقاش في  -1
 االختبارات العلمية -2

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

المدخل الى الخدمة   االول اجتماع

االجتماعية الكورس 

 الثاني

  ساعة 02

االول خدمة 

 اجتماعية
    

االول 

 االنثروبولوجية
   ا 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 متابعة الطلبة اثناء المحاضرات كمجموعات -1
 تقييم المناقشات المقدمة من قبل الطلبة-0
 االلتزام بالفترة المحددة عند تقديم الواجبات من قبل الطلبة-3
 
 

 (بااللتحاق بالكلية أو المعهدوضع األنظمة المتعلقة )معيار القبول  .13

 القبول المركزي
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دليل كلية االداب جامعة بغداد    
 دليل الطالب     



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مهارات المنهجمخطط 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 
 االول 

المدخل الى   

الخدمة 

 االجتماعية

 ×   × × اساسي  
 

   × × ×  × × × × 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد \كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع     المركز/ القسم العلمي   .2

 المدخل الى  الخدمة االجتماعية     رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي       أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات     السنة/ الفصل  .5

 ساعة09     (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2921نيسان  11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أ هداف المقرر   .8
تهدف مادة  اسس الخدمة االجتماعية ومادة المدخل الى الخدمة االجتماعيةالى االلمام بفلسفة ومبادى ومراحل   

 تطور المهنة والعوامل واالسس واالهمية التي ادت الى ظهور الخدمة االجتماعية
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ●

 األهداف المعرفية   -أ
 معرفة االسباب التي ساهمت في نشاة الخدمة االجتماعية -1أ
 تعلم الطلبة كيفية التعامل مع الفرد والجماعة والمجتمع -2أ
 تعلم الطلبة طرق حل المشكالت المتغيرة والقيم الجديدة نتيجة التغير والتطور والتكنلوجية  -3أ
 يعملون في موسسات الدولةتخريج اخصائيين اجتماعيين  -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 تعلم الطلبة المادة النظرية الخاصة بالخدمة االجتماعية – 1ب
 تعليم الطلبة كيفية تطبيق ما اخذه وما درسه في معالجة المشكالت  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة الحوار العلمي المعتمد على تبادل االفكار عبر منصات التواصل االجتماعي-1 
 المطالبة بعمل بيبرات بمواضيع المادة المطروحة-2 

 مناقشة المشكالت المستجدة نتيجة التغير -3
  

 طرائق التقييم      

 االختبارات -1
 النقاش عند عرض المحاضرة     -2

 امتحانات دورية-3         
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستفادة من المادة العلمية في فهم مجريات االمور -1ج
 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج
تنمية قدرات الطلبة على تحليل محتوى المتغيرات االجتماعية للتعرف على مهارات التفكير  -3ج

 شكالتومهارات حل الم
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 طرح افكار بشان المادة الدراسية ومناقشتها-1 
 ربط موضوع الدراسة بمواقف تعليمية جديدة -2 

 تعلم التفكير والقراءة النقدية البناءة-3



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 امتحانات-1
 اعطاء درجات للطلبة الذن يشاركون في النقاش -2
 للطلبة الذين يؤدون الواجبات البيتيةاعطاء درجات  -3
 اعطاء درجات لما يقدمه الطالب من بحوث خاصة تخص المادة الدراسية -4

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 مالحظة المعلومات والموضوعات -1د
 يسهم في ترتيب االفكار لدى الطلبة تصنيف المعلومات بشكل -2د
 تحليل المعلومات -3د
    -4د

 

 بنية المقرر ●

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

العوامل والمراحل   حفظ وفهم الموضوع 9      2 - 1

لمهنة الخدمة 

 االجتماعية

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية  

 وتحريرية

خصائص وفلسفة  فهم الموضوع 18      5 - 3 

وتحديات الخدمة 

 االجتماعية

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية

طرق الخدمة  الفهم والتحليل 27     9 - 6

 ااجتماعية
المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية
الطبيعة مكونات  فهم 9     11 - 10

االصلية والبئة 

 االجتماعية

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية

الجماعة المنظمة  تحليل 27     15 - 12

 وتنظيم المجتمع
المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية
      
      

 

 البنية التحتية. 12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 
 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

 ست بهيجة احمد شهاب \المدخل الى الخدمة االجتماعية 



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

 الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ     
 , ....التقارير , المجالت العلمية )

 صبيح شهاب. د.ا| مناهج الخدمة االجتماعية في خدمة الجماعة  
اتجاهات معاصرة  لممارسة تنظيم المجتمع في اجهزة           

 منال طلعت محمود       . د.ومنظمات الرعاية االجتماعية      ا

مواقع , المراجع االلكترونية  –ب   

 ...االنترنيت  
 كتب وتقارير وبحوث علمية من االنترنت
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 مطالبة الطلبة بعمل مشترك فيما بينهم لدراسة اهم المشكالت التي يعاني فيها الطلبة وكيفية حلها  
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  تعليميةسة الالمؤس .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

 أواسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الجتماعية ا األنثروبولوجيا

 األنثروبولوجيابكالوريوس آداب/علم االجتماع/  اسم الشهادة النهائية  .4

  :راسي النظام الد .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورس/ الكورس األول

 على الصف االلكتروني  – إلزامي المعتمد   العتمادمج ابرنا .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2221-1-25 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

، االجتماعيةنثروبولوجيا نين علم األتزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن أسس ومبادئ ونظريات وقوا -

 . األنثروبولوجيةوثهم ومدى أهميته في بح
وصف وترجمة المعلومات العلمية إلى بحوث أنثروبولوجية وتعليم الطلبة على كيفية التعامل ى القدرة عل -

 وكيفية وصفها. تطبيق المادة العلمية مع 
ة التعامل مع الثقافات وكيفية الحصول على البيانات تعليم الطالب عن كيفية االستفادة من الميدان  وكيفي -

 الفروق والخروج بنتائج علمية. وإيجادوعية في البحوث وخاصة في عمليات الوصف والتحليل الن
وما فيها من مشاكل أنثروبولوجية وتحديد  ،تمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات لفهم وتطبيق الثقافات -

 وتشخيص مشكالتها.
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجال مخرجات .12



  
 2الصفحة 

 
  

  المعرفية  األهداف - أ
  وجعل الطلبة مدركين لإلطار العام للمادة. االجتماعيةمبادئ علم األنثروبولوجيا  معلى أهالتعريف  -1أ

 . االجتماعية ( في ميدان األنثروبولوجياةالتعرف على المشكالت االجتماعية )األنثروبولوجي -2أ

قدرة على الات االنثروبولوجية من اجل التعرف على أهم الخطوات والطرق العلمية في الدراس -3أ

 تشخيص المشكالت. 
 )الدراسات الميدانية(. باستخدام الحلول البحثية الحلول الالزمة لتلك المشكالت واقتراحوضع  -4أ
العالقات واكتشاف العالقات  وربطها مع بعضها لبعض ألجل الوصول إلى كيفية دمج المتغيرات -5أ

 الداللية فيما بينها.
التحليلية لتطوير قدراتهم وبالتالي تطوير  االنثروبولوجيةأعداد الطلبة وتهيئتهم للقيام بالدراسات  -6أ

 بحوثهم.
 :برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

وكيفية  في الميدان االجتماعيةاسات اهج األنثروبولوجية في مجال الدرالقدرة على توظيف المن  - 1ب 

 في حل المشكالت .ئج علمية واقعية الخروج بنتاالميدان في مساهمة 

 . االجتماعية وث في مجال األنثروبولوجياحتعليم الطلبة  صياغة العناوين وأعداد الب – 2ب 

  . للبحوث العلمية واستثمار الوقت والجهد تعليم اإلدارة العلمية الناجحة – 3ب 

       الموجودة في ميدان الدراسة. ربط موضوع دراسته بالمتغيرات  كيفية تعليم الباحث -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االلكترونية .الكتب والمصادر المكتبية و .1
 النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل األفكار .2
 استخدام وسائل اإليضاح التقليدية  والتقنية الحديثة  .3
 بات صفية للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة.تدري .4

 
 لتقييم رائق اط     

 الحضور الفاعل داخل الصف  .1
  والسريعة االختبارات القصيرة .2

 المشاركات اليومية .3
 أعداد التقارير العلمية .4
 حول المادة إضافات الطالب .5
 االمتحانات الفصلية .6

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 فادة من المادة العلمية في فهم مجريات واقع المجتمع .اإل -1ج         

 في المجتمع.  درة على التعامل مع تأثيرات الميدانالق -2ج

 لمعلومات النظرية في التفسير العلمي المنطقي. اصقل موهبة الطالب من اجل القدرة على توظيف  -3ج

 ل المتاحة.تمكين الطالب من اجل تشخيص الحل األفضل من بين الحلو  -4ج   

 مهم جدا  االجتماعية لى موضوعات األنثروبولوجيا إق التطرفي  األنثروبولوجيدور الباحث  أن -5ج 

 للرقي بالمجتمعات 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .محاضرات خلق روح المنافسة والتعاون داخل ال .1
 المنهجية والعلمية.الكتب  .2
 . االنترنت  االطالع على التجارب العالمية من خالل .3
 تها مع الطلبة وفق المحاور .الكتابة عن بعض الحاالت المتميزة و مناقش .4

 

 
 طرائق التقييم    

 . الحضور الفاعل داخل الصف1
  والسريعة االختبارات القصيرة.2

 .المشاركات اليومية3
 .أعداد التقارير العلمية4

 . إضافات الطالب5

 .االمتحانات الفصلية6

 

 
 

 

 .الشخصي(التوظيف والتطور  علقة بقابليةاألخرى المت )المهاراتالمنقولة  التأويليةو رات العامةالمها-د 

 ن كباحثين أنثربولوجيو االجتماعية األنثرو المهتمين في مجالأعداد طلبة من المتفوقين و  -1د

 الحرص على أهمية الوقت في تحقيق الحل في الحاالت الموجودة كتجربة ميدانية . -2د

 التعلم على نقد المشاكل بطريقة موضوعية . -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 . ذات الصلة والعالقة بالموضوع المدروس االلكترونيةالتجارب العالمي  من االنترنت والمواقع الكتب و

 

 

 
          

 

 طرائق التقييم 
 العصف الذهني 

 االختبارات 

 االمتحان 
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  بنية البرنامج .1

رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 المساق

 الساعات المعتمدة           أو المساق اسم المقرر

 عملي     نظري      

أنثروبولوجيا/  نيةالثا

  صباحي
 األنثروبولوجيا 

 االجتماعية
( ساعة 2)

أسبوعيا لفرع 

 األنثروبولوجيا

محاولة عمل 

زيارات ميدانية 

إلى بعض 

التي  المناطق

جريت فيها أ

دراسات ميدانية 

االنثرو   عن

 االجتماعية
     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .2

 المتابعة أثناء العمل وتقسيم كمجموعات.  -

 لعروض المقدمة من قبل الطلبة ومالحظتهم باستمرار. اتقييم  -
الوقت وسرعة  أهميةجل تدريب الطالب على االلتزام بالمدة المحددة عند تقديم الواجبات من ا -

  .الموضوع على الدقة في دأكيالتاالنجاز مع 
عن الصف  الا ض( ف kahoot) االلكترونية مثل امج استخدام البرتدريب الطلبة على  -

واالستفادة (  كأنواع من التعلم المدمج لغرض االطالع والتعلم  class room)  االلكتروني
 . يةالميدانفي الجوانب النظرية وية من التجارب العالم
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضل معيار القبو .3

األدبي( بنجاح والقبول في الجامعة والكلية والمعهد بحسب -اجتياز المرحلة اإلعدادية )العلمي
 نظام القبول المركزي، وكذلك المقابلة .

 مركزي 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .4

 .ج الوزاري هالكتب وفق المن .1

 ة)مكتبة القسم / الكلية(الجامعي المكتبة  .2

 .مصادر من االنترنت كتب و .3

 البحوث .الدراسات والمقاالت و .4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر مقرررمز ال السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

توظيف المتعلقة بقابلية ال

 (والتطور الشخصي

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

 األنثروبولوجيا    ةثانيالمرحلة ال
 االجتماعية

 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي
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 رموذج وصف المقرن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع     / المركز علمي سم الالق .2

 االجتماعية األنثروبولوجيا اسم / رمز المقرر .3

 على الصف االلكتروني  – إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورساتة /الثاني الفصل / السنة .5

 45 لكلي()اعدد الساعات الدراسية  .6

 2221-1-21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لميدان معرفة أهمية ابشكل عام و االجتماعيةوبولوجيا األنثرتعريف الطالب بمفهوم  إلىر يهدف المقر

والسيما جديدة، افات مع تطور اإلنسان وما طرأ عليها من إض ( ونشأته وتطورهاألنثروبولوجي)الحقل 

نهم على سبيل ية ومرابقى أراء العلماء في االنثرو ال، فضال عن التطرق إلمنها بالذات األنثروبولوجية 

  وغيره لويس هنري موركان مثل المثل في األنثروبولوجيا 

 

 

 

ا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاا مقتضيا

ا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  ربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من الالتعلم مبرهنا

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12
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  هداف المعرفية األ -أ
 ا إحدى فروع األنثروبولوجيا ية كونهرابقعريف بمجال األنثروبولوجيا التال -1أ

يمارسه ويتعلمه من معارف تحتاج إلى تطبقها على ارض جعل الطالب يشعر أن المادة تتعلق بما  -2أ

 .تحليل وتفسير.الواقع)الميدان( للحصول على 

ية من اجل معالجة المشكالت التي رابقم إلى مجال األنثروبولوجيا الهضرورة انخراط الطلبة وتوجه -3أ

 مستمرة.  وما يطرأ عليها من تغيرات بصورةبحث االنثروبولوجي الميداني ق مخرجات التراف

  

   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 نصفين نظري و عملي  إلىتقسيم المقرر   - 1ب

 نظريا . أخذهيجد الطالب على ارض الواقع كل ما تم  أن  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 م والتعلم طرائق التعلي     

 الكتب المنهجية 

 المحاضرات 

 االنترنت 

 

 
 يم طرائق التقي     

 التحضير 

  االلكترونيعلى التوقيت المحدد للصف  االلتزام بالواجبات وإرسالها

 القصيرة  االختبارات

 االمتحان 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعويد الطالب على احترام الوقت    -1ج

 من الطلبة  اآلخرينمبادرة بمساعدة ال   -2ج

 ة المحددة الواجب ضمن المد بأداءااللتزام  -3ج

الوسائل التي أهم تعد من كونها  دمة المجتمعمادة مهمة في خ االجتماعية األنثروبولوجيا مادة  أن  -4ج

 حياة اإلنسان.لخدمة  تتيح للباحث بتطبيق المعلومات النظرية

  
 تعلم طرائق التعليم وال    

 المجالت العلمية  –االنترنت  –المصادر المتاحة في المكتبة 

 

 
 طرائق التقييم    

 

  -االمتحان  –التقارير  –االختبارات القصيرة  -التحضير داخل الصف 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

  .العمل بالممكنمتغيرات مع المجتمعات المناظرة ومقارنة ال  -1د

 .دريب على مهارات البرامج االلكترونية ذات العالقة بالتعليم االلكتروني الت  -2د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعة 2  1-3

 بوعيا  اس
القراءة و الفهم و 

 الحفظ 
تعريف  - 

 األنثروبولوجيا 

من  االجتماعية

منظور 

نثروبولوجيا )علم األ

 . اإلنسان(
 األنثرو  أهمية-

في حياة   االجتماعية

في  اإلنسان والمجتمع 

 مجتمعنا المعاصر

 من درامص 

ب + الكت

 محاضرات 

التحضير 

 أداء –الفاعل 

 الواجب 

ساعة 2  4-6

 ا  اسبوعي
التحضير  + العصف 

 الذهني 
موضوعات  -

 األنثروبولوجيا 

 ؟ االجتماعية

النظريات الخاصة  -

 األنثروبولوجيا بنشأة

 .االجتماعية
 نثرو وظفيه اال -

ودورها  االجتماعية

في الدراسات 

 .االنثروبولوجية
–  

الحوار   محاضرات

 والنقاش 

ساعة 2  7-8

 اسبوعيا  
 بإبداءالفهم و المقارنة 

  اءاآلر
باحث دور ال

ي في وجاالنثروبول

 مجال األنثروبولوجيا 

في  االجتماعية

األخطاء شخيص ت

والمشاكل التي تواجه 

 الدراسات 

 .االجتماعية

 اهم الدراسات  -

التي قام  االجتماعية

بها العلماء أمثال 

موركان وايافنز 

 برتشارد ومالينوفسكي

 . واخرين

 

العصف 

 –الذهني 

 التحضير 

خل التفاعل دا

 الصف 

ساعة 2  9-11

 اسبوعيا  
دراسات عربية  - 

يدانية في م

 وجيا األنثروبول

  –التحضير 

 المناقشة و
التفاعل داخل 

 –الصف 

االختبارات 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

لجوهري وآخرون مقدمة في األنثروبولوجيا االجتماعية) دمحم ا. 1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 )4002 . 
  . 4004فين( بحوث في األنثروبولوجيا العربية )مجموعة مؤل .4
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 1891، قصة األنثروبولوجيا حسين فهيم عالم المعرفةمجلة  - 
 البحوث العلمية الحديثة -
ذات العالقة  سات والرسائل واالطاريح الحديثةالدرا-

 .عيةاالجتما بولوجيا  باالنثرو 
ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
  موقع الدكتور دمحم سعيد ألغامدي -
 بعض مواقع الشبكة المعلوماتية. -

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 .االجتماعية

الباحث كف يدرس 

االنثروبولوجي 

 . المجتمع

 

 القصيرة

ساعة 2 13 -12

 اسبوعيا  
كتابة التقرير الخاص 

عن اي موضوع من 

ة التي محاور الماد

تعلمها خالل السنة 

 الدراسية 

 

ممارسة 

  نثروبولوجيا األ

في الميدان  يةاالجتماع

. 

أهم األدوات والوسائل 

التي يستخدمها الباحث 

االنثروبولوجي في 

الميدان، المالحظة 

والمالحظة 

بالمشاركة، 

والمخبرون، 

والسجالت والوثائق 

 والمقابالت الميدانية

 المناقشة 

 التحليل و
 تبار االخ

 الملخصات و

ساعة 2  15 -14

 أسبوعيا
ميدانية إلى زيارات  

عددة تم مناطق مت

  دراستها ميدانيا  

المحاضرة 

 المناقشة و
 االمتحان 
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،  االجتماعية ثروبولوجيان في مجال األنويتشجيع الطلبة على صياغة عنا .1

 ثروبولوجية .األندراسات العليا لدعم المكتبة والسيما في ال
 . االجتماعية ت في مجال األنثروبولوجياساالبحوث والدرا أخرمتابعة  .2
قومن بتطبيق القيام في زيارات ميدانية لتطبيق المادة العلمية وجعل الطلبة ي .3

ي أهم الفوارق بين ه المجتمع وما في المنهج االنثروبولوجي ومشاهدة ما يدور

 المجتمع. داخل ةاالجتماعي دراسات النظرية والدراساتال
وخصوصا ضمن المشاكل التي إلى دراسة ميدانية تشجيع الطلبة على رصد  .4

 قعة الجغرافية لسكن الطالب من اجل متابعتها في الميدان. الر
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  التعليميةسسة المؤ .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

 أواسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 يةحضرال األنثروبولوجيا

 األنثروبولوجيابكالوريوس آداب/علم االجتماع/  اسم الشهادة النهائية  .4

  : النظام الدراسي .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 أولكورسات // كورس 

 على الصف االلكتروني  – إلزامي المعتمد   داالعتمابرنامج  .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2221-1-25 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ية، نثروبولوجيا الحضرعلم األتزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن أسس ومبادئ ونظريات وقوانين  -

 . نثروبولوجيةألاومدى أهميته في بحوثهم 
وصف وترجمة المعلومات العلمية إلى بحوث أنثروبولوجية وتعليم الطلبة على كيفية التعامل ى القدرة عل -

 وكيفية وصفها. تطبيق المادة العلمية مع 
مل مع الثقافات وكيفية الحصول على البيانات تعليم الطالب عن كيفية االستفادة من الميدان  وكيفية التعا -

 الفروق والخروج بنتائج علمية. وإيجادي البحوث وخاصة في عمليات الوصف والتحليل النوعية ف
وما فيها من مشاكل أنثروبولوجية وتحديد  ،تمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات لفهم وتطبيق الثقافات -

 وتشخيص مشكالتها.
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مجبرنامخرجات ال .12
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  المعرفية  فاألهدا - أ
  وجعل الطلبة مدركين لإلطار العام للمادة. لحضريةمبادئ علم األنثروبولوجيا ا معلى أهالتعريف  -1أ

 ة. ي( في ميدان األنثروبولوجيا الحضرةالتعرف على المشكالت االجتماعية )األنثروبولوجي -2أ

قدرة على اللوجية من اجل لى أهم الخطوات والطرق العلمية في الدراسات االنثروبوالتعرف ع -3أ

 تشخيص المشكالت. 
 )الدراسات الميدانية(.باستخدام  الحلول الالزمة لتلك المشكالت واقتراحوضع  -4أ
وربطها مع بعضها لبعض ألجل الوصول إلى العالقات واكتشاف العالقات  كيفية دمج المتغيرات -5أ

 لداللية فيما بينها.ا
التحليلية لتطوير قدراتهم وبالتالي  حضريةال االنثروبولوجيةم بالدراسات أعداد الطلبة وتهيئتهم للقيا -6أ

 تطوير بحوثهم.
 :برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

وكيفية  دانة في الميحضرياهج األنثروبولوجية في مجال الدراسات الالقدرة على توظيف المن  - 1ب 

 في حل المشكالت .قعية الميدان في الخروج بنتائج علمية وامساهمة 

 . يةوث في مجال األنثروبولوجيا الحضرحتعليم الطلبة  صياغة العناوين وأعداد الب – 2ب 

  . للبحوث العلمية واستثمار الوقت والجهد تعليم اإلدارة العلمية الناجحة – 3ب 

       . ط موضوع دراسته بالمتغيرات الموجودة في ميدان الدراسةرب كيفية تعليم الباحث -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االلكترونية .الكتب والمصادر المكتبية و .1
 النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل األفكار .2
 استخدام وسائل اإليضاح التقليدية  والتقنية الحديثة  .3
 الحلول المناسبة. تدريبات صفية للمشاركة في إيجاد .4

 
 طرائق التقييم      

 لصف اعل داخل االحضور الف .1
  والسريعة االختبارات القصيرة .2

 المشاركات اليومية .3
 أعداد التقارير العلمية .4
 حول المادة إضافات الطالب .5
 االمتحانات الفصلية .6

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 فهم مجريات واقع المجتمع .اإلفادة من المادة العلمية في  -1ج         

 في المجتمع.  تأثيرات الميدان درة على التعامل معالق -2ج

 لمعلومات النظرية في التفسير العلمي المنطقي. اصقل موهبة الطالب من اجل القدرة على توظيف  -3ج

 تمكين الطالب من اجل تشخيص الحل األفضل من بين الحلول المتاحة.  -4ج   

 مهم جدا   يةحضرجيا اللى موضوعات األنثروبولوإالتطرق في  األنثروبولوجياحث دور الب أن -5ج 

 للرقي بالمجتمعات 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .محاضرات خلق روح المنافسة والتعاون داخل ال .1
 المنهجية والعلمية.الكتب  .2
 . االطالع على التجارب العالمية من خالل االنترنت  .3
 لحاالت المتميزة و مناقشتها مع الطلبة وفق المحاور .الكتابة عن بعض ا .4

 

 
 طرائق التقييم    

 . الحضور الفاعل داخل الصف1
  والسريعة االختبارات القصيرة.2

 .المشاركات اليومية3
 .أعداد التقارير العلمية4

 . إضافات الطالب5

 .االمتحانات الفصلية6

 

 
 

 

 .الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور )المهاراتة المنقول التأويليةو المهارات العامة-د 

 ن كباحثين أنثربولوجيو يةحضراألنثرو ال المهتمين في مجالأعداد طلبة من المتفوقين و  -1د

 الحرص على أهمية الوقت في تحقيق الحل في الحاالت الموجودة كتجربة ميدانية . -2د

 موضوعية . التعلم على نقد المشاكل بطريقة -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 . ذات الصلة والعالقة بالموضوع المدروس االلكترونيةالتجارب العالمي  من االنترنت والمواقع ب والكت

 

 

 
          

 

 طرائق التقييم 
 العصف الذهني 

 االختبارات 

 االمتحان 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .1

أو رمز المقرر  المرحلة الدراسية 

 المساق

 معتمدةالساعات ال           اسم المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

أنثروبولوجيا/  الثالث

  صباحي
( ساعة 2)  يةالحضر األنثروبولوجيا 

أسبوعيا لفرع 

 األنثروبولوجيا

محاولة عمل 

زيارات ميدانية 

إلى بعض 

التي  المناطق

أجريت فيها 

دراسات ميدانية 

 ةعن الحضري

 والتحضر
     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 تطور الشخصييط للالتخط .2

 المتابعة أثناء العمل وتقسيم كمجموعات.  -

 لعروض المقدمة من قبل الطلبة ومالحظتهم باستمرار. اتقييم  -
الوقت وسرعة  أهميةااللتزام بالمدة المحددة عند تقديم الواجبات من اجل تدريب الطالب على  -
  .الموضوع على الدقة في التأكيدالنجاز مع ا
عن الصف  الا ض( ف kahoot) االلكترونية مثل امج استخدام البرطلبة على تدريب ال -

واالستفادة (  كأنواع من التعلم المدمج لغرض االطالع والتعلم  class room)  االلكتروني
 . يةالميدانفي الجوانب النظرية ومن التجارب العالمية 

 
 
 
 
 



  
 6الصفحة 

 
  

 المعهد(لية أو األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالك ع)وضمعيار القبول  .3

األدبي( بنجاح والقبول في الجامعة والكلية والمعهد بحسب -اجتياز المرحلة اإلعدادية )العلمي
 نظام القبول المركزي، وكذلك المقابلة .

 مركزي 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .4

 .ج الوزاري هالكتب وفق المن .1

 المكتبة الجامعية)مكتبة القسم / الكلية(  .2

 .ادر من االنترنت صمكتب و .3

 البحوث .الدراسات والمقاالت و .4

 



  
 7الصفحة 

 
  

 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 سنة / المستوىال

 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

األنثروبولوجيا    ةثالثالمرحلة ال

  يةالحضر
 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 جتماع علم اال    / المركز علمي القسم ال .2

  يةحضرال األنثروبولوجيا اسم / رمز المقرر .3

 على الصف االلكتروني  – إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورس أولة / الثالث الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221-1-21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

لميدان معرفة أهمية ابشكل عام و لحضريةوبولوجيا انثراألتعريف الطالب بمفهوم  إلىيهدف المقرر 

والسيما جديدة، افات مع تطور اإلنسان وما طرأ عليها من إض ( ونشأته وتطورهاألنثروبولوجي)الحقل 

ومنهم على سبيل  الحضرية  ثروى أراء العلماء في االن، فضال عن التطرق إلاألنثروبولوجية منها بالذات 

  لويس ويرث وغيرهالعالم مثل لوجيا المثل في األنثروبو

 

 

 

ا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاا مقتضيا

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12
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  هداف المعرفية األ -أ
 كونها إحدى فروع األنثروبولوجيا  الحضريةعريف بمجال األنثروبولوجيا تال -1أ

تطبقها على ارض  يمارسه ويتعلمه من معارف تحتاج إلىدة تتعلق بما جعل الطالب يشعر أن الما -2أ

 .تحليل وتفسير.الواقع)الميدان( للحصول على 

من اجل معالجة المشكالت لحضرية م إلى مجال األنثروبولوجيا اهضرورة انخراط الطلبة وتوجه -3أ

 تغيرات بصورة مستمرة. وما يطرأ عليها من بحث االنثروبولوجي الميداني التي ترافق مخرجات ال

  

   
  مقرر.الخاصة بال يةراتالمهااألهداف   -ب 

 نصفين نظري و عملي  إلىتقسيم المقرر   - 1ب

 نظريا . أخذهيجد الطالب على ارض الواقع كل ما تم  أن  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب المنهجية 

 المحاضرات 

 االنترنت 

 

 
 طرائق التقييم      

 التحضير 

  االلكترونيعلى التوقيت المحدد للصف  إرسالهاااللتزام بالواجبات و

 القصيرة  االختبارات

 االمتحان 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعويد الطالب على احترام الوقت    -1ج

 من الطلبة  اآلخرينالمبادرة بمساعدة    -2ج

 اجب ضمن المدة المحددة الو بأداءااللتزام  -3ج

الوسائل التي أهم تعد من كونها  دمة المجتمعمادة مهمة في خ حضريةوجيا الاألنثروبولمادة  أن  -4ج

 حياة اإلنسان.لخدمة  تتيح للباحث بتطبيق المعلومات النظرية

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ية المجالت العلم –االنترنت  –المصادر المتاحة في المكتبة 

 

 
 طرائق التقييم    

 

  -االمتحان  –التقارير  –االختبارات القصيرة  -التحضير داخل الصف 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

  .العمل بالممكنمتغيرات مع المجتمعات المناظرة ومقارنة ال  -1د

 .ت العالقة بالتعليم االلكتروني التدريب على مهارات البرامج االلكترونية ذا  -2د

  



  
 11الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعة 2  1-3

 اسبوعيا  
القراءة و الفهم و 

 الحفظ 
تعريف  - 

األنثروبولوجيا 

من منظور ية رالحض

نثروبولوجيا )علم األ

 . اإلنسان(
األنثرو  هميةأ-

ة في حياة يالحضر

في  اإلنسان والمجتمع 

 مجتمعنا المعاصر

 من درامص 

ب + الكت

 محاضرات 

التحضير 

 أداء –الفاعل 

 الواجب 

ساعة 2  4-6

 اسبوعيا  
التحضير  + العصف 

 الذهني 
موضوعات  -

األنثروبولوجيا 

 ؟يةالحضر

يات الخاصة النظر -

األنثروبولوجيا  بنشأة

 .الحضرية 
نثرو فيه االوظ -

ية ودورها في الحضر

الدراسات 

 .االنثروبولوجية
–  

الحوار   محاضرات

 والنقاش 

ساعة 2  7-8

 اسبوعيا  
 بإبداءالفهم و المقارنة 

  اآلراء
باحث دور ال

ي في وجاالنثروبول

مجال األنثروبولوجيا 

ية في تشخيص الحضر

مشاكل والاألخطاء 

التي تواجه الدراسات 

 . الحضريةا

راسات اهم الد -

ية التي قام بها الحضر

لويس العلماء أمثال 

 . ويرث واخرين

 

العصف 

 –الذهني 

 التحضير 

التفاعل داخل 

 الصف 

ساعة 2  9-11

 اسبوعيا  
دراسات عربية  - 

يدانية في م

األنثروبولوجيا 

 ية .الحضر

الباحث كف يدرس 

االنثروبولوجي 

 . جتمعالم

  –التحضير 

 المناقشة و
التفاعل داخل 

 –ف الص

االختبارات 

 القصيرة
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 البنية التحتية  .12

  مطلوبة ـ الكتب المقررة ال1

 .5112)سياقات التطبيق ومجاالته المتعددة ( .األنثروبولوجيا 1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
مقدمة في األنثروبولوجيا االجتماعية) دمحم الجوهري وآخرون  . 5
 )5112 . 
  . 5115ة مؤلفين( بحوث في األنثروبولوجيا العربية )مجموع. 3
 

               ى بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 1892، قصة األنثروبولوجيا حسين فهيم عالم المعرفةمجلة  - 
 البحوث العلمية الحديثة -
ذات العالقة باالنثرو  الدراسات والرسائل واالطاريح الحديثة-

 يةالحضر 
 

ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت  ب

.... 
  وقع الدكتور دمحم سعيد ألغامديم -
 بعض مواقع الشبكة المعلوماتية. -

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

ية والسيما ن في مجال األنثروبولوجيا الحضرويتشجيع الطلبة على صياغة عنا .1

 األنثروبولوجية .دراسات العليا لدعم المكتبة في ال

 
ساعة 2 13 -12

 اسبوعيا  
كتابة التقرير الخاص 

عن اي موضوع من 

محاور المادة التي 

تعلمها خالل السنة 

 الدراسية 

 

ممارسة 

نثروبولوجيا األ

 .ية في الميدان الحضر

أهم األدوات والوسائل 

حث التي يستخدمها البا

االنثروبولوجي في 

الميدان، المالحظة 

ة والمالحظ

بالمشاركة، 

والمخبرون، 

والسجالت والوثائق 

 والمقابالت الميدانية

 المناقشة 

 التحليل و
 االختبار 

 الملخصات و

ساعة 2  15 -14

 أسبوعيا
ميدانية إلى زيارات  

مناطق متعددة تم 

  دراستها ميدانيا  

المحاضرة 

 المناقشة و
 االمتحان 
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 ية. لوجيا الحضرت في مجال األنثروبوساالبحوث والدرا أخرمتابعة  .2
قومن بتطبيق القيام في زيارات ميدانية لتطبيق المادة العلمية وجعل الطلبة ي .3

ي أهم الفوارق بين ه في المجتمع وما المنهج االنثروبولوجي ومشاهدة ما يدور

 المجتمع. داخل ية دراسات النظرية والدراسات الحضرال
وخصوصا ضمن انية المشاكل التي إلى دراسة ميدشجيع الطلبة على رصد ت .4

 قعة الجغرافية لسكن الطالب من اجل متابعتها في الميدان. الر

 

 
 



 



  
 1لصفحة ا

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  تعليميةسة الالمؤس .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

 أواسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 يةرابقال األنثروبولوجيا

 األنثروبولوجيابكالوريوس آداب/علم االجتماع/  اسم الشهادة النهائية  .4

  :ي النظام الدراس .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي

 على الصف االلكتروني  – إلزامي المعتمد   مادبرنامج االعت .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2221-1-25 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ية، نثروبولوجيا القراباألتزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن أسس ومبادئ ونظريات وقوانين علم  -

 واالجتماعية. وجيةروبولاألنثومدى أهميته في بحوثهم 
وصف وترجمة المعلومات العلمية إلى بحوث أنثروبولوجية وتعليم الطلبة على كيفية التعامل ى القدرة عل -

 وكيفية وصفها. تطبيق المادة العلمية مع 
ية التعامل مع الثقافات وكيفية الحصول على البيانات تعليم الطالب عن كيفية االستفادة من الميدان  وكيف -

 الفروق والخروج بنتائج علمية. وإيجادنوعية في البحوث وخاصة في عمليات الوصف والتحليل ال
وما فيها من مشاكل أنثروبولوجية وتحديد  ،تمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات لفهم وتطبيق الثقافات -

 وتشخيص مشكالتها.
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجت المخرجا .12



  
 2لصفحة ا

 
  

  المعرفية  األهداف - أ
  ية وجعل الطلبة مدركين لإلطار العام للمادة.رابقمبادئ علم األنثروبولوجيا ال معلى أهالتعريف  -1أ

 ة. ة( في ميدان األنثروبولوجيا القرابيالتعرف على المشكالت االجتماعية )األنثروبولوجي -2أ

قدرة على الاالنثروبولوجية من اجل التعرف على أهم الخطوات والطرق العلمية في الدراسات  -3أ

 تشخيص المشكالت. 
 )الدراسات الميدانية(.الحلول الالزمة لتلك المشكالت باستخدام  واقتراحوضع  -4أ
العالقات وربطها مع بعضها لبعض ألجل الوصول إلى العالقات واكتشاف  كيفية دمج المتغيرات -5أ

 الداللية فيما بينها.
التحليلية لتطوير قدراتهم وبالتالي ية رابقال االنثروبولوجيةت تهم للقيام بالدراساأعداد الطلبة وتهيئ -6أ

 تطوير بحوثهم.
 :برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

وكيفية  ابة في الميدانقراهج األنثروبولوجية في مجال الدراسات الالقدرة على توظيف المن  - 1ب 

 في حل المشكالت .ج علمية واقعية الميدان في الخروج بنتائمساهمة 

 . يةوث في مجال األنثروبولوجيا القرابحتعليم الطلبة  صياغة العناوين وأعداد الب – 2ب 

  . للبحوث العلمية واستثمار الوقت والجهد تعليم اإلدارة العلمية الناجحة – 3ب 

       دان الدراسة. ربط موضوع دراسته بالمتغيرات الموجودة في مي كيفية احثتعليم الب -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االلكترونية .الكتب والمصادر المكتبية و .1
 النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل األفكار .2
 استخدام وسائل اإليضاح التقليدية  والتقنية الحديثة  .3
 ركة في إيجاد الحلول المناسبة.تدريبات صفية للمشا .4

 
 طرائق التقييم      

 الحضور الفاعل داخل الصف  .1
  والسريعة االختبارات القصيرة .2

 المشاركات اليومية .3
 أعداد التقارير العلمية .4
 حول المادة إضافات الطالب .5
 االمتحانات الفصلية .6

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 العلمية في فهم مجريات واقع المجتمع . اإلفادة من المادة -1ج         

 في المجتمع.  ل مع تأثيرات الميدانالتعام درة علىالق -2ج

 لمعلومات النظرية في التفسير العلمي المنطقي. اصقل موهبة الطالب من اجل القدرة على توظيف  -3ج

 تمكين الطالب من اجل تشخيص الحل األفضل من بين الحلول المتاحة.  -4ج   

للرقي  مهم جدا   يةرابقجيا الاألنثروبولولى موضوعات إالتطرق في  األنثروبولوجيدور الباحث  أن -5ج 

 بالمجتمعات 

 

 

 



  
 3لصفحة ا

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .محاضرات خلق روح المنافسة والتعاون داخل ال .1
 المنهجية والعلمية.الكتب  .2
 . االطالع على التجارب العالمية من خالل االنترنت  .3
 ق المحاور .تابة عن بعض الحاالت المتميزة و مناقشتها مع الطلبة وفالك .4

 

 
 طرائق التقييم    

 . الحضور الفاعل داخل الصف1
  والسريعة االختبارات القصيرة.2

 .المشاركات اليومية3
 .أعداد التقارير العلمية4

 . إضافات الطالب5

 .االمتحانات الفصلية6

 

 
 

 

 .الشخصي(وظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية الت )المهاراتالمنقولة  ويليةالتأو المهارات العامة-د 

 ن كباحثين أنثربولوجيو يةرابقاألنثرو ال المهتمين في مجالأعداد طلبة من المتفوقين و  -1د

 الحرص على أهمية الوقت في تحقيق الحل في الحاالت الموجودة كتجربة ميدانية . -2د

 المشاكل بطريقة موضوعية .التعلم على نقد  -3د

 

 لتعلم طرائق التعليم وا         

 

 . ذات الصلة والعالقة بالموضوع المدروس االلكترونيةالتجارب العالمي  من االنترنت والمواقع الكتب و

 

 

 
          

 

 طرائق التقييم 
 العصف الذهني 

 االختبارات 

 االمتحان 
 



  
 4لصفحة ا

 
  

 بنية البرنامج  .1

رمز المقرر أو  ة المرحلة الدراسي

 المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

أنثروبولوجيا/  الثالث

  صباحي
( ساعة 2)  يةالقراب األنثروبولوجيا 

أسبوعيا لفرع 

 األنثروبولوجيا

محاولة عمل 

زيارات ميدانية 

إلى بعض 

التي  المناطق

أجريت فيها 

انية دراسات ميد

 عن القرابة
     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .2

 المتابعة أثناء العمل وتقسيم كمجموعات.  - 

 لعروض المقدمة من قبل الطلبة ومالحظتهم باستمرار. اتقييم  -
 الوقت أهميةااللتزام بالمدة المحددة عند تقديم الواجبات من اجل تدريب الطالب على  -

  .الموضوع على الدقة في التأكيدوسرعة االنجاز مع 
عن الصف  الا ض( ف kahoot) االلكترونية مثل امج استخدام البرب الطلبة على دريت -

واالستفادة (  كأنواع من التعلم المدمج لغرض االطالع والتعلم  class room)  االلكتروني
 . ةيالميدانفي الجوانب النظرية ومن التجارب العالمية 

 
 
 
 
 
 المعهد(اق بالكلية أو األنظمة المتعلقة بااللتح ع)وضمعيار القبول  .3



  
 5لصفحة ا

 
  

األدبي( بنجاح والقبول في الجامعة والكلية والمعهد بحسب -اجتياز المرحلة اإلعدادية )العلمي
 نظام القبول المركزي، وكذلك المقابلة .

 مركزي 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .4

 .ج الوزاري هالكتب وفق المن .1

 المكتبة الجامعية)مكتبة القسم / الكلية(  .2

 .مصادر من االنترنت كتب و .3

 البحوث .الدراسات والمقاالت و .4

 



  
 6لصفحة ا

 
  

 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 لسنة / المستوىا

 يأم اختيار
 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

وجيا األنثروبول   ةثالثالمرحلة ال

  يةالقراب
 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7لصفحة ا

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  ةالمؤسسة التعليمي .1

 الجتماع علم ا    / المركز علمي القسم ال .2

  يةرابقال األنثروبولوجيا اسم / رمز المقرر .3

 على الصف االلكتروني  – إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

  كورسات/ كورس اولة / الثالث الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221-1-21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لميدان )الحقل معرفة أهمية ابشكل عام و يةرابقوبولوجيا الاألنثرب بمفهوم تعريف الطال إلىيهدف المقرر 

والسيما جديدة، افات مع تطور اإلنسان وما طرأ عليها من إض ( ونشأته وتطورهاألنثروبولوجي

ية ومنهم على سبيل رابقعلماء في االنثرو الى أراء ال، فضال عن التطرق إلاألنثروبولوجية منها بالذات 

 . كلود ليفي شتراوسمؤسس الميدان في األنثروبولوجيا العالم المثل 

 

 

 

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

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 .12



  
 8لصفحة ا

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 ية كونها إحدى فروع األنثروبولوجيا رابقعريف بمجال األنثروبولوجيا التال -1أ

تعلمه من معارف تحتاج إلى تطبقها على ارض يمارسه ويجعل الطالب يشعر أن المادة تتعلق بما  -2أ

 .تحليل وتفسير.الواقع)الميدان( للحصول على 

ية من اجل معالجة المشكالت التي رابقم إلى مجال األنثروبولوجيا الهضرورة انخراط الطلبة وتوجه -3أ

 وما يطرأ عليها من تغيرات بصورة مستمرة. لميداني بحث االنثروبولوجي اترافق مخرجات ال

  

   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 نصفين نظري و عملي  إلىتقسيم المقرر   - 1ب

 نظريا . أخذهيجد الطالب على ارض الواقع كل ما تم  أن  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب المنهجية 

 محاضرات ال

 االنترنت 

 

 
 طرائق التقييم      

 ضير التح

  االلكترونيعلى التوقيت المحدد للصف  االلتزام بالواجبات وإرسالها

 القصيرة  االختبارات

 االمتحان 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعويد الطالب على احترام الوقت    -1ج

 بة من الطل اآلخرينالمبادرة بمساعدة    -2ج

  الواجب ضمن المدة المحددة بأداءااللتزام  -3ج

الوسائل التي تتيح أهم تعد من كونها  دمة المجتمعمادة مهمة في خ يةرابقاألنثروبولوجيا المادة  أن  -4ج

 حياة اإلنسان.لخدمة  للباحث بتطبيق المعلومات النظرية

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المجالت العلمية  –االنترنت  – المصادر المتاحة في المكتبة

 

 
 ييم طرائق التق   

 

  -االمتحان  –التقارير  –االختبارات القصيرة  -التحضير داخل الصف 

 



  
 9لصفحة ا

 
  

 

 

 

 

 

 

 

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

  .العمل بالممكنالمناظرة و متغيرات مع المجتمعاتمقارنة ال  -1د

 .رات البرامج االلكترونية ذات العالقة بالتعليم االلكتروني التدريب على مها  -2د

  



  
 11لصفحة ا

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعة 2  1-3

 اسبوعيا  
القراءة و الفهم و 

 فظ الح
تعريف  - 

األنثروبولوجيا 

من منظور ية رابقال

نثروبولوجيا )علم ألا

 . اإلنسان(
األنثرو  أهمية-

ة في حياة يرابقال

في  اإلنسان والمجتمع 

 مجتمعنا المعاصر

 من درامص 

ب + الكت

 محاضرات 

التحضير 

 أداء –الفاعل 

 الواجب 

ساعة 2  4-6

 اسبوعيا  
التحضير  + العصف 

 الذهني 
ات موضوع -

األنثروبولوجيا 

 ؟يةرابقال

النظريات الخاصة  -

نشأة بالحقل ب

 .االنثروبولوجي
نثرو وظفيه اال -

ية ودورها في رابقال

الدراسات 

 .االنثروبولوجية
–  

الحوار   محاضرات

 والنقاش 

ساعة 2  7-8

 اسبوعيا  
 بإبداءالفهم و المقارنة 

  اآلراء
باحث دور ال

جي في واالنثروبول

وجيا مجال األنثروبول

ية في تشخيص رابقال

مشاكل والاألخطاء 

اجه الدراسات التي تو

 ية .رابقال

اهم الدراسات  -

ية التي قام بها رابقال

هنري  العلماء أمثال

موركان ولفي 

شتراوس 

مالينوفسكي، راد و

كليف براون، ايفا نز 

 .برتشارد وغيرهم 

 

العصف 

 –الذهني 

 التحضير 

التفاعل داخل 

 الصف 

 ساعة2  9-11

 اسبوعيا  
دراسات عربية  - 

ميدانية في 

وجيا األنثروبول

  –التحضير 

 المناقشة و
التفاعل داخل 

 –الصف 

االختبارات 



  
 11لصفحة ا

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .5112)سياقات التطبيق ومجاالته المتعددة ( .األنثروبولوجيا1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
بحث الميداني في التراث الشعبي)محمود مفلح ال إلى.مدخل 5

 .5112البكر(
. مقدمة في األنثروبولوجيا االجتماعية) دمحم الجوهري وآخرون 3
 )5112 . 
  . 5115. بحوث في األنثروبولوجيا العربية )مجموعة مؤلفين( 2
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ر ،.... المجالت العلمية ، التقاري) 
 1292وجيا حسين فهيم ، قصة األنثروبولعالم المعرفةمجلة  - 
 البحوث العلمية الحديثة -
ذات العالقة باالنثرو  الدراسات والرسائل واالطاريح الحديثة-
 يةرابقال
 

 التطبيقية .

الباحث كف يدرس 

االنثروبولوجي 

 . المجتمع

 

 القصيرة

ساعة 2 13 -12

 اسبوعيا  
كتابة التقرير الخاص 

عن اي موضوع من 

محاور المادة التي 

نة تعلمها خالل الس

 الدراسية 

 

ممارسة 

نثروبولوجيا األ

 .الميدان  ية فيرابقال

أهم األدوات والوسائل 

التي يستخدمها الباحث 

االنثروبولوجي في 

الميدان، المالحظة 

والمالحظة 

بالمشاركة، 

والمخبرون، 

والسجالت والوثائق 

 والمقابالت الميدانية

 المناقشة 

 التحليل و
 االختبار 

 الملخصات و

ساعة 2  15 -14

 أسبوعيا
ميدانية إلى زيارات  

تم مناطق متعددة 

  دراستها ميدانيا  

المحاضرة 

 المناقشة و
 االمتحان 

      



  
 12لصفحة ا

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
  موقع الدكتور دمحم سعيد ألغامدي -
 المعلوماتية.بعض مواقع الشبكة  -

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

ية والسيما في رابقين في مجال األنثروبولوجيا الوجيع الطلبة على صياغة عناتش .1

 األنثروبولوجية .دراسات العليا لدعم المكتبة ال
 ية. رابقات في مجال األنثروبولوجيا السالبحوث والدرا أخرمتابعة  .2
قومن بتطبيق ق المادة العلمية وجعل الطلبة يالقيام في زيارات ميدانية لتطبي .3

ي أهم الفوارق بين ه في المجتمع وما ج االنثروبولوجي ومشاهدة ما يدورالمنه

 المجتمع. داخل ية رابقلدراسات النظرية والدراسات الا
وخصوصا ضمن المشاكل التي إلى دراسة ميدانية تشجيع الطلبة على رصد  .4

 من اجل متابعتها في الميدان. قعة الجغرافية لسكن الطالب الر

 

 
 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  التعليميةسسة المؤ .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اللغوية األنثروبولوجيا

 األنثروبولوجيابكالوريوس آداب/علم االجتماع/  اسم الشهادة النهائية  .4

  : النظام الدراسي .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات / كورس ثاني

 على الصف االلكتروني  –الزامي  المعتمد   داالعتمابرنامج  .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2221-1-21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

علم األنثروبولوجيا اللغوية، تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن أسس ومبادئ ونظريات وقوانين  -

 واالجتماعية. نثروبولوجيةألاومدى أهميته في بحوثهم 
القدرة علو وصف وترجمة المعلومات العلمية إلى بحوث أنثروبولوجية وتعليم الطلبة على كيفية التعامل  -

 مع لهجات المجتمع وكيفية وصفها.
تعامل مع الثقافات وكيفية الحصول على البيانات تعليم الطالب عن كيفية االستفادة من الميدان  وكيفية ال -

 الفروق والخروج بنتائج علمية. وإيجادة في البحوث وخاصة في عمليات الوصف والتحليل النوعي
تمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات لفهم وتطبيق الثقافات وما فيها من مشاكل أنثروبولوجية وتحديد  -

 وتشخيص مشكالتها.
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم نامجبرمخرجات ال .12



  
 2الصفحة 

 
  

  المعرفية داف االه - أ
  على أهم مبادئ علم األنثروبولوجيا اللغوية وجعل الطلبة مدركين لإلطار العام للمادة.التعريف  -1أ

 التعرف على المشكالت االجتماعية )األنثروبولوجية( في ميدان األنثروبولوجيا اللغوية.  -2أ

قدرة على البولوجية من اجل على أهم الخطوات والطرق العلمية في الدراسات االنثرو التعرف -3أ

 تشخيص المشكالت. 
)الدراسات  الحلول الالزمة لتلك المشكالت باستخدام الحلول البحثية الحقلية واقتراحوضع  -4أ

 الميدانية(.
عالقات واكتشاف العالقات وربطها مع بعضها لبعض ألجل الوصول إلى ال كيفية دمج المتغيرات -5أ

 الداللية فيما بينها.
الطلبة وتهيئتهم للقيام بالدراسات األنثروبولوجية الوصفية والتحليلية لتطوير قدراتهم وبالتالي  دادأع -6أ

 تطوير بحوثهم.
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

اللغة وكيفية مساهمة اللغة في حل  القدرة على توظيف المناهج االنثروبولوجية في مجال  - 1ب 

 المشكالت .

 ليم الطلبة  صياغة العناوين وأعداد البحوث في مجال األنثروبولوجيا اللغوية. عت – 2ب 

  تعليم اإلدارة العلمية الناجحة . – 3ب 

       ربط موضوع دراسته بالمتغيرات الموجودة في ميدان الدراسة.  كيفية تعليم الباحث -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 لكترونية .الاالكتب والمصادر المكتبية و .1
 النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل األفكار .2
 استخدام وسائل اإليضاح التقليدية  والتقنية الحديثة  .3
 تدريبات صفية للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة. .4

 
 طرائق التقييم      

 الحضور الفاعل داخل الصف  .1
  والسريعة االختبارات القصيرة .2

 المشاركات اليومية .3
 تقارير العلميةد الأعدا .4
 إضافات الطالب .5
 االمتحانات الفصلية .6

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 اإلفادة من المادة العلمية في فهم مجريات واقع المجتمع . -1ج         

  القدرة على التعامل مع تأثيرات اللغة في المجتمع. -2ج

 ات النظرية في التفسير العلمي المنطقي. لوملمعاصقل موهبة الطالب من اجل القدرة على توظيف  -3ج

 تمكين الطالب من اجل تشخيص الحل األفضل من بين الحلول المتاحة.  -4ج   

 للرقي بالمجتمعات  التطرق الى موضوعات اللغة مهم جدا  دور الباحث االجتماعي في  أن -5ج 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 ائق التعليم والتعلم طر    

 

 .محاضرات خل الخلق روح المنافسة والتعاون دا .1
 المنهجية والعلمية.الكتب  .2
 . االطالع على التجارب العالمية من خالل االنترنت  .3
 مناقشتها مع الطلبة وفق المحاور .كتابة عن بعض الحاالت المتميزة وال .4

 

 
 طرائق التقييم    

 . الحضور الفاعل داخل الصف1
  والسريعة االختبارات القصيرة.2

 .المشاركات اليومية3
 .أعداد التقارير العلمية4

 . إضافات الطالب5

 .االمتحانات الفصلية6

 

 
 

 

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

 ن اللغة كباحثين أنثربولوجيو في مجالاعداد طلبة من المتفوقين و المهتمين   -1د

 ي تحقيق الحل في الحاالت الموجودة كتجربة ميدانية .همية الوقت فالحرص على أ -2د

 التعلم على نقد المشاكل بطريقة موضوعية . -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 . ذات الصلة والعالقة بالموضوع المدروس االلكترونيةالتجارب العالمي  من االنترنت والمواقع الكتب و

 

 

 
 طرائق التقييم          

 العصف الذهني 

 االختبارات 

 االمتحان 
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 بنية البرنامج  .1

رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 
 المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق
 عملي     نظري      

/ الرابع أنثروبولوجيا

  صباحي
( ساعة 2)  اللغوية األنثروبولوجيا 

لفرع أسبوعيا 

 يااألنثروبولوج

محاولة عمل 

زيارات ميدانية 

إلى بعض 

المناطق ذات 

اللهجات 

 المتنوعة
     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .2

 المتابعة أثناء العمل وتقسيم كمجموعات.  -

 ة من قبل الطلبة ومالحظتهم باستمرار. لعروض المقدماتقييم  -
الوقت وسرعة  أهميةد تقديم الواجبات من اجل تدريب الطالب على مدة المحددة عنااللتزام بال -

  .الموضوع على الدقة في التأكيداالنجاز مع 
عن الصف  الا ض( ف kahoot) االلكترونية مثل امج استخدام البرتدريب الطلبة على  -

التعلم واالستفادة (  كأنواع من التعلم المدمج لغرض االطالع و class room)  االلكتروني
 . يةالميدانالجوانب النظرية و من التجارب العالمية ىفي
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .3

األدبي( بنجاح والقبول في الجامعة والكلية والمعهد بحسب -اجتياز المرحلة اإلعدادية )العلمي
 المقابلة .نظام القبول المركزي، وكذلك 

 مركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .4

 .ج الوزاري هالكتب وفق المن .1

 المكتبة الجامعية)مكتبة القسم / الكلية(  .2

 .النترنت مصادر من اكتب و .3

 البحوث .المقاالت و .4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتف األهدا ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

ظيف المتعلقة بقابلية التو

 (والتطور الشخصي

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

األنثروبولوجيا    المرحلة الرابعة

 اللغوية 
 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع     / المركز علمي القسم ال .2

  نثروبولوجيا اللغويةاال اسم / رمز المقرر .3

 على الصف االلكتروني  – إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات// كورس ثاني/  الرابعة الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221-1-21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

معرفة أهمية اللغة ونشأتها بشكل عام و  ةاألنثروبولوجيا اللغويتعريف الطالب بمفهوم  إلىيهدف المقرر 

يدة والسيما األنثروبولوجية منها بالذات وتطورها مع تطور اإلنسان وما طرأ عليها من إضافات لغوية جد

 . 

 

 

 
 
 
 
 
 

ا ألهم خصا ئص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاا مقتضيا

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 ا اللغوية كونها إحدى فروع األنثروبولوجيا التعريف بمجال األنثروبولوجي -1أ

من ألفاظ وأصوات ذات دالالت تحتاج إلى جعل الطالب يشعر أن المادة تتعلق بما يمارسه يوميا  -2أ

 .تحليل وتفسير.

ضرورة انخراط الطلبة وتوجههم إلى مجال األنثروبولوجيا اللغوية من اجل معالجة المشكالت التي  -3أ

 ة وما يطرأ عليها من تغيرات بصورة مستمرة. ترافق مخرجات اللغ

  

   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 نصفين نظري و عملي  إلىتقسيم المقرر   - 1ب

 نظريا . أخذهيجد الطالب على ارض الواقع كل ما تم  أن  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب المنهجية 

 ت المحاضرا

 االنترنت 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 التحضير 

  االلكترونيلصف على التوقيت المحدد ل االلتزام بالواجبات وإرسالها

 القصيرة  االختبارات

 االمتحان 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعويد الطالب على احترام الوقت    -1ج

 من الطلبة  اآلخرينالمبادرة بمساعدة    -2ج

 الواجب ضمن المدة المحددة  بأداءااللتزام  -3ج

المجتمع من منظور اللغة كونها أهم وسيلة من  دمةخدة مهمة لما األنثروبولوجيا اللغويةمادة  أن  -4ج

 وسائل االتصال في حياة اإلنسان.

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 المجالت العلمية  –االنترنت  –المصادر المتاحة في المكتبة 

 

 
 طرائق التقييم    
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 وضوعالم
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعة 2  1-3

 اسبوعيا  
القراءة و الفهم و 

 الحفظ 
تعريففففففففففففففففففففف  -

األنثروبولوجيفففففففا 

اللغويفففففففففة مفففففففففن 

منظففففففففففففففففففففففففففور 

األنثروبولوجيفففففففا 

 )علم اإلنسان( .
اللغة ففي  أهمية -

اة اإلنسفففففففان حيفففففف

والمجتمفففففع  ففففففي 

مجتمعنفففففففففففففففففففففففا 

 المعاصر 

مصدر كتاب  

 + محاضرات 
التحضير 

 أداء –الفاعل 

 الواجب 

ساعة 2  4-6

 أسبوعيا
التحضير  + العصف 

 الذهني 
 س/ كيف نشأة اللغة؟

النظريات الخاصة  -

 بنشأة اللغة.
 عوامل األنصال . -

 وظفيه االتصال. -
–  

الحوار  محاضرات 

 والنقاش 

ساعة 2  7-8

 أسبوعيا
الفهم و المقارنة بإبداء 

  اآلراء
دور الباحث 

االنثروبولوجي في 

مجال األنثروبولوجيا 

لغوية في تشخيص ال

المفردات واألخطاء 

 اللغوية 

 كيفية دراسة اللغة؟ -

كيفية أنشاء مجتمع -

عالمي يتحدث بلغة 

 واحدة.

 

العصف 

 –الذهني 

 التحضير 

التفاعل داخل 

 الصف 

ة ساع2  9-11

 اسبوعيا  
اللهجات ودورها في  - 

 تنوع اللغات.

 علم اللغة العام.

الطرق المناسبة 

 لدراسة اللغة

رس كف يد

 االنثروبولوجي اللغة. 

 

  –التحضير 

 والمناقشة 
التفاعل داخل 

 –الصف 

االختبارات 

 القصيرة

ساعة 2 13 -12

 اسبوعيا  
كتابة التقرير الخاص 

عن اي موضوع من 

ي محاور المادة الت

ممارسة 

األنثروبولوجيا اللغوية 

في الميدان 

 المناقشة 

 والتحليل 
 االختبار 

 والملخصات 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 6112. أنثروبولوجيا العوالم المعاصرة)مارك اوجي(1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 6112ا دمحم فوزي معاذ(.األنثروبولوجيا اللغوية )مه6
. مقدمة في األنثروبولوجيا االجتماعية) دمحم الجوهري وآخرون 3

 ( بدون سنة. 
  . 6116. بحوث في األنثروبولوجيا العربية )مجموعة مؤلفين( 4
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 فةعالم المعر مجلة  

 البحوث العلمية الحديثة
 الدراسات والرسائل واالطاريح الحديثة

 
االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 

.... 
مجلة دراسات استشراقية /المركز اإلسالمي للدراسات  -

 االستشراقية /مجلة فصلية.
 موقع الدكتور دمحم سعيد ألغامدي -
 

 

تعلمها خالل السنة 

 الدراسية 

 

األنثروبولوجيا  

وتحديدا  في   اللغوية

مجال اللهجات واهم 

الفروق بينها من حيث 

 المناطق 
ساعة 2  15 -14

 اسبوعيا  
زيارات ميدانية إلى  

مناطق متعددة 

 لهجات ال

المحاضرة و 

 المناقشة 
 االمتحان 

      
  -االمتحان  – التقارير –االختبارات القصيرة  -التحضير داخل الصف 

 

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

  .العمل بالممكنة ومتغيرات مع المجتمعات المناظرمقارنة ال  -1د

 .التدريب على مهارات البرامج االلكترونية ذات العالقة بالتعليم االلكتروني   -2د
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

لبة على صياغة عناوين في مجال األنثروبولوجيا اللغوية والسيما في تشجيع الط .1

 غوية األنثروبولوجية .الدراسات العليا لدعم المكتبة الل
 البحوث والدراسات في مجال األنثروبولوجيا اللغوية.  أخرمتابعة  .2
القيام في زيارات ميدانية لتطبيق المادة العلمية وجعل الطلبة يشاهدون ما يدور  .3

 داخلهي أهم الفوارق في استخدامات اللغة  تعدد اللهجات في المجتمع ومامن 

 المجتمع.
المستخدمة في اللغة وخصوصا  اللغوية  د المفرداتتشجيع الطلبة على رص .4

 قعة الجغرافية لسكن الطالب من اجل متابعتها في الميدان.ضمن الر
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علم االجتماع الحضري 

 المرحلة الثانية / االجتماع   اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات 

 على الصف االلكتروني  –الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 9/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بأهمية علم االجتماع الحضري والمجتمع الحضري و العالقات االجتماعية 

 واالقتصادية في المجتمع الحضري .
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 التعريف بمجال االختصاص الحضري .       -1أ

 توجيه الطالب على أهمية معرفة الثقافة الحضرية.      -2أ

 -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تعليم الطالب ماهوالمجتمع الحضري.  - 1ب 

 تعليم الطالب على معرفة الثقافة الحضرية. – 2ب 

 -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب و المصادر المكتبية و االلكترونية .

 التقارير الواقعية .

 العصف الذهني 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 الحضور الفاعل داخل الصف 

 االختبارات 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعليم الطالب على احترام مشاعر اآلخرين و الحيادية في التعامل.  -1ج         

 تعويد الطلبة على احترام الوقت في انجاز المهام . -2ج

 ترغيب الطلبة في دراسة كل ما يتعلق بالثقافة الحضرية .  -3ج

 التعريف باالخالق واالداب االنسانية التي تنتقل من الريف الى الحضر او بالعكس. -4ج

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     
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 المحاضرات 

 الكتب 

 االطالع على التجارب العالمية من خالل االنترنت 

 المتميزة و مناقشتها مع الطلبة وفق المحاور .الكتابة عن بعض الحاالت 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 المشاركات الفاعلة 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 

 

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

 اعداد طلبة من المتفوقين و المهتمين في مجال رعاية األسرة كباحثين اجتماعيين   -1د

 الحرص على أهمية الوقت في تحقيق الحل في الحاالت الموجودة كتجربة ميدانية . -2د

 التعلم على نقد المشاكل بطريقة موضوعية . -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 العالمي  من االنترنت و المواقع االلكترونية ذات االهتمام .الكتب و التجارب 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 العصف الذهني 

 االختبارات 

 االمتحان 
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القراءة و الفهم و  9 1-3

 الحفظ 
ماهو علم االجتماع 

 الحضري  
مصدر كتاب  

 + محاضرات 
التحضير 

 أداء –الفاعل 

 الواجب 
التحضير  + العصف  9 4-6

 الذهني 
علم االجتماع 

الحضري وعالقته 

 بالعلوم االخرى

 كتابة ملخص

عن حالة 

يختارها 

الطالب مطبق 

 عليها ما تعلمه 

االختبارات 

القصيرة و 

التقرير 

 الملخص 

الفهم و المقارنة بأبداء  6 7-8

  اآلراء
المجتمع الحضري 

 ومشاكله 
العصف 

 –الذهني 

 التحضير 

التفاعل داخل 

 الصف 

استيعاب المادة و  9 9-11

و ابداء  األسئلةطرح 

 الحلول و المعالجات 

الفروق الريفية 

 الحضرية 
  –التحضير 

 و المناقشة 
التفاعل داخل 

 –الصف 

االختبارات 

 القصيرة
كتابة التقرير الخاص  6 12-13

بأي محور يختاره 

 الطالب و بالتحليل 

هل ما زلنا بحاجة الى 

علم اجتماع حضري 

 جديد ؟

المناقشة و 

 التحليل 
االختبار و 

 الملخصات 

التغيرات التي حصلت   6 14-15

 في المجتمع الحضري 
المحاضرة و 

 المناقشة 
 االمتحان 

      

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم االجتماع احلضري بكتبه املتعددة  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملاالت اليت تكتب عن اجملتمع احلضري 



  
 6الصفحة 

 
  

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

  
 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .14

 مركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 .ج الوزاري هالكتب وفق المن  

 كتب و مصادر من االنترنت 

 المقاالت و البحوث .

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 



  
 7الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 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 االجتماع   الثانية/ اجتماع

 الحضري 
 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي
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 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علم االجتماع الريفي 

 المرحلة الثانية / االجتماع   اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات 

 على الصف االلكتروني  –الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 9/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بأهمية علم االجتماع الريفي والمجتمع الريفي و العالقات االجتماعية 

 واالقتصادية في المجتمع الريفي .
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 التعريف بمجال االختصاص الريفي .       -1أ

 توجيه الطالب على أهمية معرفة الثقافية الريفية.      -2أ

 -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تعليم الطالب ماهوالمجتمع الريفي.  - 1ب 

 تعليم الطالب على معرفة الثقافة الريفية. – 2ب 

 -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب و المصادر المكتبية و االلكترونية .

 التقارير الواقعية .

 العصف الذهني 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 الحضور الفاعل داخل الصف 

 االختبارات 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعليم الطالب على احترام مشاعر اآلخرين و الحيادية في التعامل.  -1ج         

 تعويد الطلبة على احترام الوقت في انجاز المهام . -2ج

 ترغيب الطلبة في دراسة كل ما يتعلق بالثقافة الريفية.  -3ج

 التعريف باالخالق واالداب االنسانية التي تنتقل من الريف الى الحضر او بالعكس. -4ج

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 4الصفحة 

 
  

 

 المحاضرات 

 الكتب 

 االطالع على التجارب العالمية من خالل االنترنت 

 الكتابة عن بعض الحاالت المتميزة و مناقشتها مع الطلبة وفق المحاور .

 

 

 
 طرائق التقييم    

 المشاركات الفاعلة 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 

 

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

 اعداد طلبة من المتفوقين و المهتمين في مجال رعاية األسرة كباحثين اجتماعيين   -1د

 الحرص على أهمية الوقت في تحقيق الحل في الحاالت الموجودة كتجربة ميدانية . -2د

 التعلم على نقد المشاكل بطريقة موضوعية . -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الكتب و التجارب العالمي  من االنترنت و المواقع االلكترونية ذات االهتمام .

 

 

 
 طرائق التقييم          

 العصف الذهني 

 االختبارات 

 االمتحان 
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القراءة و الفهم و  9 1-3

 الحفظ 
ماهو علم االجتماع 

 الريفي  
مصدر كتاب  

 + محاضرات 
التحضير 

 أداء –الفاعل 

 الواجب 
التحضير  + العصف  9 4-6

 الذهني 
علم االجتماع الريفي 

وعالقته بالعلوم 

 االخرى

 كتابة ملخص

عن حالة 

يختارها 

الطالب مطبق 

 عليها ما تعلمه 

االختبارات 

القصيرة و 

التقرير 

 الملخص 

الفهم و المقارنة بأبداء  6 7-8

  اآلراء
المجتمع الريفي 

 ومشاكله 
العصف 

 –الذهني 

 التحضير 

التفاعل داخل 

 الصف 

استيعاب المادة و  9 9-11

و ابداء  األسئلةطرح 

 الحلول و المعالجات 

الفروق الريفية 

 الحضرية 
  –التحضير 

 و المناقشة 
التفاعل داخل 

 –الصف 

االختبارات 

 القصيرة
كتابة التقرير الخاص  6 12-13

بأي محور يختاره 

 الطالب و بالتحليل 

هل ما زلنا بحاجة الى 

علم اجتماع ريفي 

 جديد ؟

المناقشة و 

 التحليل 
االختبار و 

 الملخصات 

التغيرات التي حصلت   6 14-15

 في المجتمع الريفي 
المحاضرة و 

 المناقشة 
 االمتحان 

      

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم االجتماع الريفي بكتبه املتعددة  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملاالت اليت تكتب عن اجملتمع الريفي 



  
 6الصفحة 

 
  

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

  
 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .14

 مركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 .ج الوزاري هالكتب وفق المن  

 كتب و مصادر من االنترنت 

 المقاالت و البحوث .

 

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

.... 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 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 االجتماع   الثانية/ اجتماع

 الريفي 
 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب \بغداد  جامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 الطبقة االجتماعية

 يوس اداببكالور اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 كورسات

 ال يوجد  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/4/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اع واهم اراء رواده وجعلفرع من فروع علم االجتمبوصفه   موضوع الطبقة االجتماعية بمفهوم وماهيةتعريف الطلبة 

علم اثراء سهم في ت مما االجتماعية  وخصائصها وحدودها يشخص حالة التراتبيةفي خدمة المجتمع النه  هذا الفرع

 .  ذات  ابعاد سوسيولوجية  بمفاهيم االجتماع

الطبقة اهداف مادة ماهية هذا التخصص وتمييزه عن مفاهيم اخرى متداولة في علم االجتماع وابراز اهم الوقوف على 

  االجتماعية

 موضوع هذا المن الممكن ان يعالجها والتي  نظام الطبقات االجتماعية كافة تواجه التي  القوى والتحدياتلكشف عن اهم اا

وسبل االستفادة منها في الجوانب التطبيقية  الطبقة االجتماعيةي تتناول موضوع الت منظريهاو الوقوف عند اهم النظريات

 والعملية

 وكيفية عالجها او الخالص منهازمت او المت بسبب النظام الطبقي المنغلقستعراض بعض المشكالت المستحدثة ا

 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12



 االهداف المعرفية   - أ

    وجعل الطلبة مدركين لإلطار العام للمادة  مادة الطبقة االجتماعيةالتعرف على أهم مبادئ     -1أ
وتشخيصها في ضوء  مؤسساتنا والسيما المؤسسة العائليةالتعرف على القوى والتحديات المجتمعية التي تواجه  -2أ

 مادة الطبقة االجتماعية

الناجمة عن الفوارق الطبقية وانعكاساتها على البناء االجتماعي  القدرة على تشخيص التحديات والمشكالت -3أ

 والسيما المجتمع العراقيللمجتمعات 
 والتحديات  وضع واقتراح الحلول الالزمة لتلك المشكالت -4أ
  ذات العالقة بمادة الطبقة االجتماعية إجراء البحوث االجتماعية المنهجية فيالتعرف على الخطوات  -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

  
  همشكالتوحل  الطبقيدراسة النظام في جتماع االعلم مبادئ القدرة على توظيف – 1ب

 تعليم اإلدارة العلمية الناجحة   – 2ب

تحليل المتغيرات االجتماعية وربط العالقات بين تلك المتغيرات للتوصل إلى نتائج تفيد تلك البحوث في مجال  – 3ب

 العمل الميداني  

 بةتحفيز المهارات األساسية للتفكير من خالل استخدام أجهزه عرض لتحسين أداء الطل 4ب

  القدرة على إدارة المواقف وفهم التطبيق وإجراء الالزم – 5ب

والتعامل مع الوقت بما يفيد تطور  الطبقة والطبقية والتراتب االجتماعي اجراء البحوث عن االتعرف على كيفية  - 6ب

 . االبحاث االكاديمية ذات العالقة بالموضوع 

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المنافشة )الحوار العلمي( المعتمد على تبادل االفكار عبر منصات التواصل االجتماعي استخدام  -1
 المطالبة بعمل تقارير وبحوث بمواضيع المادة المطروحة . -2
 امكانية تطبيق بعض طروحات العلماء وتوظيفها كواجبات بيتية يؤديها الطلبة ومن ثم تقييم وتقويم تلك االواجبات . -3

 . ذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبةعملية العصف ال -4

  الحلقات التعليمية ) السيمنار ( -5

 االعتماد على التعليم التعاوني لخلق روح التعاون والتضامن بين الطلبو والتفكير بروح الفريق الواحد -6

 
 طرائق التقييم      

 
 درجة االختبارات اليومية والفصلية -1

 انجاز التقارير والبحوث العلمية الخاصة بالموضوع   -2

 عند عرض المحاضرةوالحوار النقاش  -3

 
  األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 

 لتعريف بقيم ومعايير العملية التعليمية السليمة ا -1ج         

 التعريف باالخالق واالداب االنسانية  -2ج

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

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة  -4ج

 االختيار األمثل من بين الحلول أو الخيارات المتاحة   -5ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 

 طرح افكار بشأن الموضوع ومناقشتها -1
 جديدةربط المواضيع بمواقف تعليمية  -2
 استخدام السبورة وبعض الوسائل التوضيحية مثل الداتشو   -3
 تعلم التفكير والقراءة النقدية البناءة -4
 تعلم استخدام الوسائل االلكترونية في تدريس المادة  ومناقشتها -5

 
 طرائق التقييم    

  
 اجراء االمتحانات اليومية والفصلية -1
 اعطاء درجات اضافية  للطلبة الذين يشاركون في الحوار والنقاش  -2
 اعطاء درجات  للطلبة الذين يؤدون الواجبات البيتية -3
 اعطاء درجات لما يقدمه الطالب من تقارير وبحوث خاصة بالموضوع -4
 سات العليا وعدهم من الطلبة المتميزين العدادهم للدراحث الطلبة للمشاركة الفعلية في النشاطات اإلضافية  -5

 

 

 
 

 

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

 تنمية قدرات الطلبة على تحليل المحتوى التعليمي . -1د

 تنمية قدرات الطلبة على المالحظة العلمية والموضوعية للقضايا والمعلومات المدروسة -2د

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

 بطريقة منطقية وتفسير النتائج تنمية مهارة تحليل المعلومات-4د

 مية مهارة التوافق بين الطلبة من خالل العمل كمجموعة النجاز متطلبات المنهج العلميتن -5د

   
 طرائق التعليم والتعلم          

 
 الذاتي.اسلوب التعلم  -1

 الواجبات االضافية.  -2
  الحلقات التعليمية ) السيمنار (  -3
 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -4

 
 طرائق التقييم          

 
 النقاش في المحاضرات  -1

 االختبارات العلمية  -2
 النشاطات اإلضافية  -3

 

 بنية البرنامج  .11



 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق أو المساقرمز المقرر  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  45 الطبقة االجتماعية  الثالثة

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 
 اثناء العمل كمجموعات الطلبة في متابعة  -1   

 االهتمام بمدى االلتزام  بالوقت المحدد لتقديم الواجبات  -2   

 مالحظة وتقييم العروض من بقية طلبة المجموعة للطلبة المتقدمين للعرض  -3    

 
 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 

 القبول المركزي  -1

 امتحان القبول للقسم  -2

 المقابلة -3

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 قسم االجتماع  –جامعة بغداد  –دليل كلية اآلداب  2

 دليل الطالب -3

 

 

 

 

 



 

 مخطط مهارات المنهج

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

 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 

التوظيف المتعلقة بقابلية 

 والتطور الشخصي(

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

الطبقة   الثالثة

  االجتماعية
 * |* * * * * * * * * * * * * * * اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب -جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع    القسم العلمي  / المركز .2

 الطبقة االجتماعية  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الثاني / السنة الثالثة  الفصل / السنة .5

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 11/4/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

8.   

9.   

 أهداف المقرر .12

 اع واهم اراء رواده وجعلبوصفه فرع من فروع علم االجتم  موضوع الطبقة االجتماعية بمفهوم وماهيةتعريف الطلبة 

علم تسهم في اثراء  مما يشخص حالة التراتبية االجتماعية  وخصائصها وحدودهاالنه في خدمة المجتمع  هذا الفرع

 .  ذات  ابعاد سوسيولوجية  بمفاهيم االجتماع

الطبقة الوقوف على ماهية هذا التخصص وتمييزه عن مفاهيم اخرى متداولة في علم االجتماع وابراز اهم اهداف مادة 

  االجتماعية

 موضوع هذا الوالتي من الممكن ان يعالجها  نظام الطبقات االجتماعية كافة والتحديات التي تواجه  لكشف عن اهم االقوىا

وسبل االستفادة منها في الجوانب التطبيقية  الطبقة االجتماعيةالتي تتناول موضوع  منظريهاالوقوف عند اهم النظريات و

 والعملية

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

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

 ؛البرنامج.



 وكيفية عالجها او الخالص منهااو المتزمت  الطبقي المنغلقبسبب النظام ستعراض بعض المشكالت المستحدثة ا

. 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 األهداف المعرفية   -أ

 تبيان دور المادة في رفع الكفاءة العلمية والتعليمية للطلبة  -1أ
 والسيما مشكلة الصراع الطبقي والفوارق الطبقية في معالجة الظواهر المجتمعية الوقوف على دور علم االجتماع  -2أ

 خلق فرص التعلم عن طريق التفكير من خالل العصف الذهني  -3أ
 اإللمام بمهارات المتابعة الخاصة بعملية البحث العلمي من خالل البحوث والتقارير العلمية -4أ
   عيةبموضوع الطبقة االجتماالوقوف على اهم الموضوعات ذات الصلة    - -5أ
   التركيز على اساليب التعلم الفردي   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 من جهة اخرىنهم من جهة وبينهم وبين االستاذ التفاعل المنظم والمناقشة والحوار فيما بي - 1ب

 التعلم التعاوني  – 2ب

 ومشاركة الطلبة  السليم  اإللقاء – 3ب

 التفكير من خالل استخدام اجهزه عرض لتحسين اداء الطلبةتحفيز مهارات  4ب

الطبقة االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات عن  البحوث  السوسيولوجية الميدانيةاجراء التعرف على كيفية   -5ب

   المجتمعية 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

  شة )الحوار العلمي( المعتمد على تبادل االفكار عبر منصات التواصل االجتماعي استخدام المناق .1

  المطالبة بعمل تقارير وبحوث بمواضيع المادة المطروحة . .2

امكانية تطبيق بعض طروحات العلماء وتوظيفها كواجبات بيتية يؤديها الطلبة ومن ثم تقييم وتقويم تلك  .3

  االواجبات .

  . خلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبةعملية العصف الذهني ل .4

   الحلقات التعليمية ) السيمنار ( .5

 والتفكير بروح الفريق الواحد طلبةالعتماد على التعليم التعاوني لخلق روح التعاون والتضامن بين الا .6

 
 طرائق التقييم      

 
 

 التكليفات والتطبيقات قي نهاية كل مرحلة  .1

 مع الطلبة  والحوارات المستمرة النقاشات .2

 زات االختبارات  الفصلية واليومية وإجراء الكو .3

 انجاز التقارير والبحوث العلمية الخاصة بالموضوع  .4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

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

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج



 

تنمية قدرات الطلبة على تحليل محتوى المتغيرات االجتماعية للتعرف على مهارات التفكير ومهارات حل  -3ج

  المشكالت.

 االختيار األمثل من بين الحلول أو الخيارات المتاحة -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 بشأن الموضوع ومناقشتهامتباينة ومتوافقة زج افكار  -1  
 ربط المواضيع بمواقف تعليمية جديدة  -2
 تعلم التفكير والقراءة النقدية البناءة   -3

 استخدام السبورة ووسائل اخرى لتوضيح المادة العلمية -4

 
 طرائق التقييم    

 
 اجراء االمتحانات اليومية والفصلية -6
 اعطاء درجات اضافية  للطلبة الذين يشاركون في الحوار والنقاش  -7
 اعطاء درجات  للطلبة الذين يؤدون الواجبات البيتية -8
 اعطاء درجات لما يقدمه الطالب من تقارير وبحوث خاصة بالموضوع -9

 سات العليا وعدهم من الطلبة المتميزين العدادهم للدراحث الطلبة للمشاركة الفعلية في النشاطات اإلضافية  -11

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

 
 تنمية قدرات الطلبة على تحليل المحتوى التعليمي . -1د

 تنمية قدرات الطلبة على المالحظة العلمية والموضوعية للقضايا والمعلومات المدروسة -2د

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

 وتفسير النتائجبطريقة منطقية تنمية مهارة تحليل المعلومات-4د

 تنتمية مهارة التوافق بين الطلبة من خالل العمل كمجموعة النجاز متطلبات المنهج العلمي -5د

  



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع  3 1

مدخل لتحديد مفهوم 
وعالقته  الطبقة االجتماعية

 ابلفاهيم االخرى

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 فهم الموضوع وتحليله 3 2

معايير تحديد الطبقة 

 االجتماعية وأولوياتها
 وضروراهتا

المحاضرة 

 والمناقشة

أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 فهم الموضوع وتحليله 3 3

املنظور التارخيي للنظام  
الطبقي يف اجملتمعات 
 الغربية مبراحله اخلمس 

 

 

المحاضرة 

 والمناقشة

أسئلة شفهية 

 وتحريرية

4  3 

فهم الموضوع وتحليله 

واعطاء امثلة واقعية 

 عنه

املنظور التارخيي لنظام 
 نييف اجملتمعالطبقات 

 العريب  والعراقي

المحاضرة 

 والمناقشة

أسئلة شفهية 

 وتحريرية

5 3 
 فهم الموضوع 

 وتحليله
النظام الطبقي في 

 يالمجتمع الهند
المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

6 3 
وربط  الفهم والتحليل

 المتغيرات

الطبقات والصراع الطبقي 
من منظور االجتاهات 

 السوسيولوجية

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

7 3 
حليل وربط توال فهمال

 المتغيرات

علماء  اسهامات  ابرز
الرواد   -جتماع اال

وطروحاهتم  واملعاصرين
بشأن الطبقة  الفكرية

 االجتماعية

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

8 3 

فهم الموضوعات 

والقدرة على ربط 

المتغيرات من خالل 

االجابة عن اسئلة 

وتقديم اوراق االختبار

 عمل

اجراء اختبار تحريري 

من جهة وتقديم اوراق 

عمل عن مادة الطبقة 

 االجتماعية

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية



 البنية التحتية  .12

  ال توجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتاب الطبقات االجتماعية لمؤلفه يانيك لوميل  .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 الدولة , السلطة , الطبقات االجتماعية لمؤلفه صالح ياسر  .2

 الصراع الطبقي في فرنسا ومسألة القيادة الثورية لمؤلفه االن وودز .3

  الصراع الطبقي في افريقيا : دراسات مترجمة  .4

  الصراع الطبقي في سورية سالمة كيلة .5

  الطبقة الوسطى المصرية : التحديات والفرص لمؤلفه علي جلبي  .6

9 3 
الفهم والتحليل وربط 

 المتغيرات
الطبقة وعالقتها 

 بالسلوك االجتماعي 
المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 الفهم والتحليل  والربط 3 12
الطبقة والتفاوت 

 الطبقي 
المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 الفهم والتحليل  والربط 3 11

الطبقية والعدالة 
االجتماعية بني الفلسفة 

 االسالمية والنظرايت
 احلديثة

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 العمل التعاوني  3 12

النامجة شكالت احل امل
 عن الصراع الطبقي 

 بوسائل علمية
 المحاضرة

تشكيل 

مجموعات 

 عمل 

 الفهم والتحليل  والربط 3 13

عرض لنماذج من 
الدراسات العربية والعراقية 

يف جمال الطبقات 
 االجتماعية 

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

14 3 

القدرة على توصيل 

االفكار وربط 

المتغيرات واستنتاج 

االفكار والرؤى 

 العلمية 

عرض البحوث والتقارير 
 الفصلية 

اسلوب 

التعلم 

 الذاتي 

الواجبات 

 االضافية

 

المناقشة 

 والحوار

 أسئلة شفهية 

15 3 

فهم الموضوعات 

والقدرة على ربط 

المتغيرات من خالل 

االجابة عن اسئلة 

 االختبار

 المحاضرة اجراء اختبار تحريري
اسئلة 

 تحريرية

 



 مجتمع  العربي في القرن العشرين لمؤلفه  حليم بركات ال .7

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 2119مقالة الصراع الطبقي : تأصيل المفهوم  احمد الكنزاري   .1

موقع مقالة الطبقة االجتماعية وعالقتها بالسلوك د.  اسماعيل الزيود  .2

  عمون

الطبقة االجتماعية والطبقة العنصرية , محاضرة الكترونية في كلية  .3

 االداب جامعة بابل للدكتور احمد حسن الربيعي 

من السلسة  1الجمعية الدولية لعلم االجتماع العدد  \مجلة حوار كوني  .4

  2119لعام  9
 مركز الدراسات االشتركية  الصراع الطبقي  .5

 

االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 

https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A

7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A

A%D9%85%D8%B9  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D

9%8A%D9%81:%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8

%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D

8%B9%D9%8A%D8%A9  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D

8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8

%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8

%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 

 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

  مادة الطبقة االجتماعية وعالقتها بالصراع الطبقي ابرز مطالبة الطلبة بعمل مشترك فيما بينهم لدراسة

 وكيفية معالجتها.  والفوارق الطبقية

 

  موضوعات بحسب القراءات الجديدة  مرنة يتم من خاللها حذف وتعديل واضافةخطة وضع

  . في  المجتمعين العربي والعراقيوالمستجدات التي تحدث 

 

 
 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 / كلية االداب امعة بغداد ج المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 الحضرية الخدمة االجتماعية 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 / الفصل الثاني فصلي 

 الكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  مؤثرات الخارجية األخرى ال .7

 11/4/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 وتاريخ نشأتها وتطورها الحضرية ـ التعرف على مفهوم الخدمة االجتماعية 1

 

 الصورة المميزة للحياة الحضرية الطلبة بكونهم اخصائيين اجتماعيين على تعرف ـ 2

 ة تنظيم المجتمع في المجتمع الحضري كيفية استخدام طريقـمعرفة 3

 البنية االجتماعية واالقتصادية التي تتميز بها المجمتعات الحضرية ـ التعرف على 4

 توجيه الطلبة على معرفة استراتيجية تمكين المجتمعات الحضرية ـ 5

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12



  
 2الصفحة 

 
  

  عرفية .االهداف الم ا-أ

 معرفة الطلبة كيفية العمل لممارسة الخدمة االجتماعية مع المجتمعات الحضرية   -1أ  

 التعرف على الفرق بين المجتمعات الريفية والحضرية من ناحية التكوين -2أ

 التعرف على اهمية  تطبيق طريقة تنظيم المجتمع في المجتمعات الحضرية -3أ

  بالبرنامج : االهداف المهاراتية الخاصة-ب 

 

 التعرف على ماهية الخدمة االجتماعية الحضرية  – 1ب       

 الوقوف على العقبات التي تواجه تنمية المجتمعات الحضرية  – 2ب 

 مشاركة الطلبة في معرفة تمكين المجتمعات الحضرية  - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

والمعلومات عن طريق تبادل االراء عبر منصات التواصل  استخدام الحوار والمناقشة بتوجيه االسئلة

 االجتماعي 

 تكليف الطلبة بعمل تقارير تخص المادة المطروحة في المحاضرات

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 عمل اختبار يومي بسؤال يخص المادة 

 النقاش عند عرض المحاضرة 

 الكالس روم  منصة  خاللانجاز التقارير المطلوبة من الطلبة تفاعل الطلبة من 

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 تحفيز الطلبة على مواصلة العلم النه يعد بوابة التقدم  -1ج         

 تعريفهم بماهية المادة  المدروسة وكيف يمكن تطبيقها في المجال العملي -2ج

  -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 جماعية بشان المادة وشرحها ـ مشاركة اآلراء ال1

 ـ القيام بطرح امثلة من الواقع الحياتي تخص المادة لتوصيل المادة بشكل مفهوم 2

 ـ التشجيع على القراءة والمحاورة 3

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التقييم    

 

 ـ االختبارات 1

 ـ اعطاء درجات تقيم الطلبة من خالل توجيه االسئلة ومشاركتهم في المناقشة 2

 درجات للطلبة الذين يؤدون الواجبات المطلوبة منهم  ـ اعطاء3

 ـ اعطاء درجات للتقارير التي يقدمها الطلبة تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم 4

 

 

 
 

 

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

 

 الحضرية  الخدمة  ممارسة  لبة في فهمتنشيط وتفعيل  دور الط -1د

 في تنمية المجتمعات الحضرية ممارسة الخدمة االجتماعية -2د

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ـ مشاركة اآلراء الجماعية بشان المادة وشرحها 1

 ـ القيام بطرح امثلة من الواقع الحياتي تخص المادة لتوصيل المادة بشكل مفهوم 2

 شجيع على القراءة والمحاورة ـ الت3

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 / تكليفهم بواجب بيتي االختبارات ، مع المناقشة والحوار في المحاضرات تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق



  
 4الصفحة 

 
  

/ فرع ابعة الر

 خدمة 
 

الخدمة االجتماعية 

 الحضرية 
 عملي نظري

 ساعة  32   

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مشاركة ومتابعة الطلبة يف احملاضرة تقدير املناقشات املقدمة من قبل الطلبة االلتزام ابلوقت احملدد عند تكليف الطلبة ابلواجبات 
 
 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضالقبول معيار  .13

 
 القبول املركزي 

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ممارسة الخدمة االجتماعية الريفية والحضرية /د. رشاد احمد ،د. نوال المسيري .15



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 لم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التع

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

ت األخرى المتعلقة بقابلية )المهارا

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

الرابعة / فرع 

 خدمة
الخدمة  

االجتماعية 

  لحضرية ا

                 اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع   / المركز علميالقسم ال .2

  الحضرية الخدمة االجتماعية اسم / رمز المقرر .3

 افتراضي  أشكال الحضور المتاحة .4

 / السنة الرابعة الثاني الفصل  الفصل / السنة .5

 / ساعة 32 )الكلي(الساعات الدراسية  عدد .6

 11/4/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ـ التعرف على مفهوم الخدمة االجتماعية الحضرية وتاريخ نشأتها وتطورها 1

 

 ـ تعرف الطلبة بكونهم اخصائيين اجتماعيين على الصورة المميزة للحياة الحضرية 2

 ريقة تنظيم المجتمع في المجتمع الحضري ـمعرفة كيفية استخدام ط3

 ـ التعرف على البنية االجتماعية واالقتصادية التي تتميز بها المجمتعات الحضرية 4

 ـ توجيه الطلبة على معرفة استراتيجية تمكين المجتمعات الحضرية 5

 

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9



  
 7الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية -أ
 المجتمعات الحضرية معرفة الطلبة كيفية العمل لممارسة الخدمة االجتماعية مع   -1أ  

 الفرق بين المجتمعات الريفية والحضرية من ناحية التكوين التعرف على -2أ

 تطبيق طريقة تنظيم المجتمع في المجتمعات الحضرية  التعرف على اهمية  -3أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الحضرية التعرف على ماهية الخدمة االجتماعية  – 1ب     

 تنمية المجتمعات الحضرية الوقوف على العقبات التي تواجه  – 2ب 

 تمكين المجتمعات الحضرية مشاركة الطلبة في معرفة   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

ريق تبادل االراء عبر منصات التواصل استخدام الحوار والمناقشة بتوجيه االسئلة والمعلومات عن ط

 االجتماعي 

 تكليف الطلبة بعمل تقارير تخص المادة المطروحة في المحاضرات

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

االختبارات ، مع المناقشة والحوار في المحاضرات تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم / تكليفهم بواجب 

 بيتي

 

 
 لقيميةاالهداف الوجدانية وا -ج

 تحفيز الطلبة على مواصلة العلم النه يعد بوابة التقدم  -1ج           -

 تعريفهم بماهية المادة  المدروسة وكيف يمكن تطبيقها في المجال العملي -2ج

  -3ج

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

عبر منصات التواصل استخدام الحوار والمناقشة بتوجيه االسئلة والمعلومات عن طريق تبادل االراء 

 االجتماعي 

  تكليف الطلبة بعمل تقارير تخص المادة المطروحة في المحاضرات

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 

 

االختبارات ، مع المناقشة والحوار في المحاضرات تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم / تكليفهم بواجب 

 بيتي

 

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

 دورهم في تنمية المجتمعات الحضرية تنشيط وتفعيل  دور الطلبة في فهم  -1د

الخدمة تنمية المجتمعات الحضرية باستخدام طرق وبرامج في  االستفادة من تجارب الدول  -2د

 االجتماعية 

 اعداد ممارسين اكفاء -2د

 -3د

    -4د



  
 9الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 مة االجتماعية الريفية واحلضرية /د. رشاد امحد ،د. نوال املسريي ممارسة اخلد الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها م  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 جمالت علمية وتقارير ختص املادة 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 اللكرتونية الكثري من املواقع ا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1- 2 4 
الصورة المميزة  التعرف على المادة 

للحياة الريفية 

 والحضرية 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان

3-4 4 
الفهم والشرح 

 حفظ والتحليل وال
البنية االساسية 

 للمجتمعات الحضرية 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان

 6 7ـ5
الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 

شبكة العمل 

االجتماعية 

 للمجتمعات الحضرية 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان

 6 11ـ8

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ  

عامة الممارسة ال

للخدمة االجتماعية في 

المجتمعات الريفية 

 والحضرية 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان

 4 12ـ11
الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 
تنمية المجتمع للبيئات 

 الريفية والحضرية 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان

 14ـ 13
 

 

4 

الفهم والشرح 

 الحفظ والتحليل و
تمكين المجتمع 

 الحضري 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان

15 2 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ

ممارسة طريقة خدمة 

تنظيم المجتمع في 

 المجتمع الحضري 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان



  
 11الصفحة 

 
  

 تنمية وتمكين المجتمعات الحضرية النامية تطبيق تجارب الدول في 

 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 / كلية االداب جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 الخدمة االجتماعية الدولية 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي 

 الكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  ة األخرى المؤثرات الخارجي .7

 17/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ـ التعرف على مفهوم الخدمة االجتماعية الدولية وتاريخ نشأتها وتطورها والمفاهيم المتصلة بها 1

 

مة ـ توجيه الطلبة بكونهم اخصائيين اجتماعيين على معرفة ادوار الممارس المهني ومهاراتها لممارسة الخد2

 االجتماعية 

 ـمعرفة العناصر واالبعاد التي تعتمد عليها الخدمة االجتماعية الدولية 3

 ـ التعرف على اهم البرامج والخطط لممارسة الخدمة االجتماعية الدولية 4

والذين يعانون من  ـ تمكين الطلبة بمعرفة تجارب الخدمة االجتماعية وممارستها مع المهاجرين والالجئين5

 ت اجتماعية على النطا  الدولي مشكال

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12



  
 3الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية . ا-أ

 العمل لممارسة الخدمة االجتماعية مع االفراد التي تحتاج مساعدة معرفة الطلبة كيفية   -1أ

 ة ممارسة الخدمة االجتماعية الدوليالتعرف على نماذج -2أ

  االجتماعية الدولية مع مشكالت العالم في ظل التطور التكنولوجي التعرف على اهمية الخدمة  -3أ

 ادوار الممارس المهني ومهاراته معرفة  -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 الخدمة االجتماعية الدولية وبرامجها وسياساتها التعرف على ماهية  – 1ب    

 الممارس المهني في القيام بدوره لوقوف على العقبات التي تواجه ا – 2ب 

 معرفة تجارب العالم لممارسة الخدمة االجتماعية مشاركة الطلبة في   - 3ب 

 

   

 

 طرائق التعليم والتعلم      

استخدام الحوار والمناقشة بتوجيه االسئلة والمعلومات عن طريق تبادل االراء عبر منصات التواصل 

 االجتماعي 

 تكليف الطلبة بعمل تقارير تخص المادة المطروحة في المحاضرات

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 عمل اختبار يومي بسؤال يخص المادة 

 النقاش عند عرض المحاضرة 

 الكالس روم  منصة  انجاز التقارير المطلوبة من الطلبة تفاعل الطلبة من خالل

 

 

 

 يمية :االهداف الوجدانية والق-ج

 تحفيز الطلبة على مواصلة العلم النه يعد بوابة التقدم  -1ج         

 تعريفهم بماهية المادة  المدروسة وكيف يمكن تطبيقها في المجال العملي -2ج

  -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ـ مشاركة اآلراء الجماعية بشان المادة وشرحها 1

 الواقع الحياتي تخص المادة لتوصيل المادة بشكل مفهوم ـ القيام بطرح امثلة من 2

 ـ التشجيع على القراءة والمحاورة 3



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 ـ االختبارات 1

 ـ اعطاء درجات تقيم الطلبة من خالل توجيه االسئلة ومشاركتهم في المناقشة 2

 ـ اعطاء درجات للطلبة الذين يؤدون الواجبات المطلوبة منهم 3

 ـ اعطاء درجات للتقارير التي يقدمها الطلبة تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم 4

 

 

 
 

 

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

 

 ودورها في المجتمع الدولية تنشيط وتفعيل  دور الطلبة في فهم الخدمة  -1د

 حل الصراعات والمشاكل واالزمات رسة الخدمة االجتماعية في مما-2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ـ مشاركة اآلراء الجماعية بشان المادة وشرحها 1

 ـ القيام بطرح امثلة من الواقع الحياتي تخص المادة لتوصيل المادة بشكل مفهوم 2

 ة ـ التشجيع على القراءة والمحاور3

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 / تكليفهم بواجب بيتي االختبارات ، مع المناقشة والحوار في المحاضرات تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم 

 بنية البرنامج  .11



  
 5الصفحة 

 
  

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

/ فرع الرابعة 

 خدمة 
 

االجتماعية الخدمة 

 الدولية 
 عملي نظري

 ساعة  32   

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مشاركة ومتابعة الطلبة يف احملاضرة تقدير املناقشات املقدمة من قبل الطلبة االلتزام ابلوقت احملدد عند تكليف الطلبة ابلواجبات 
 
 
 
 
 
 
 

 المعهد(لقة بااللتحا  بالكلية أو األنظمة المتع ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول املركزي 

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 6الصفحة 

 
  

 اخلدمة االجتماعية الدولية / د. طلعت مصطفى السروجي 
 االجتاهات احلديثة يف اخلدمة االجتماعية / د. ماهر ابو املعاطي 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المق

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

الرابعة / فرع 

 خدمة
الخدمة  

االجتماعية 

 الدولية 

                 اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع   / المركز علميالقسم ال .2

 الخدمة االجتماعية الدولية  اسم / رمز المقرر .3

 افتراضي  شكال الحضور المتاحةأ .4

 الفصل االول / السنة الرابعة  الفصل / السنة .5

 / ساعة 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 17/1/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ـ التعرف على مفهوم الخدمة االجتماعية الدولية وتاريخ نشأتها وتطورها والمفاهيم المتصلة بها 1

 

ـ توجيه الطلبة بكونهم اخصائيين اجتماعيين على معرفة ادوار الممارس المهني ومهاراتها لممارسة الخدمة 2

 االجتماعية 

 ـمعرفة العناصر واالبعاد التي تعتمد عليها الخدمة االجتماعية الدولية 3

 ـ التعرف على اهم البرامج والخطط لممارسة الخدمة االجتماعية الدولية 4

ن الطلبة بمعرفة تجارب الخدمة االجتماعية وممارستها مع المهاجرين والالجئين والذين يعانون من ـ تمكي5

 مشكالت اجتماعية على النطا  الدولي 

 
 

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

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

 البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 مع االفراد التي تحتاج مساعدة  معرفة الطلبة كيفية العمل لممارسة الخدمة االجتماعية  -1أ  

 التعرف على نماذج ممارسة الخدمة االجتماعية الدولية -2أ

 التعرف على اهمية الخدمة االجتماعية الدولية مع مشكالت العالم في ظل التطور التكنولوجي   -3أ
 معرفة ادوار الممارس المهني ومهاراته -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 التعرف على ماهية الخدمة االجتماعية الدولية وبرامجها وسياساتها  – 1ب     

 الوقوف على العقبات التي تواجه الممارس المهني في القيام بدوره  – 2ب 

 مشاركة الطلبة في معرفة تجارب العالم لممارسة الخدمة االجتماعية   - 3ب 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

ار والمناقشة بتوجيه االسئلة والمعلومات عن طريق تبادل االراء عبر منصات التواصل استخدام الحو

 االجتماعي 

 تكليف الطلبة بعمل تقارير تخص المادة المطروحة في المحاضرات

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

ليفهم بواجب االختبارات ، مع المناقشة والحوار في المحاضرات تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم / تك

 بيتي

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تحفيز الطلبة على مواصلة العلم النه يعد بوابة التقدم  -1ج           -

 تعريفهم بماهية المادة  المدروسة وكيف يمكن تطبيقها في المجال العملي -2ج

  -3ج

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

يه االسئلة والمعلومات عن طريق تبادل االراء عبر منصات التواصل استخدام الحوار والمناقشة بتوج

 االجتماعي 
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  تكليف الطلبة بعمل تقارير تخص المادة المطروحة في المحاضرات

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

االختبارات ، مع المناقشة والحوار في المحاضرات تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم / تكليفهم بواجب 

 بيتي

 

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

ومعرفة دورهم كأخصائيون دور الممارسة للخدمة االجتماعية تنشيط وتفعيل  دور الطلبة في فهم  -1د

 اجتماعيون  

الدولية عند مواجهة االزمات ودورها في تقليل  االستفادة من تجارب الدول في الخدمة االجتماعية -2د

 حدة الصراعات 

 

 اعداد ممارسين اكفاء -2د

 -3د

    -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 ة الدولية / طلعت مصطفى السروجي اخلدمة االجتماعي الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 اخلدمة االجتماعية الدولية / طلعت مصطفى السروجي

 االجتاهات احلديثة يف اخلدمة االجتماعية / ماهر ابو املعاطي 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1- 2 4 

مفهوم الخدمة  التعرف على المادة 

ية االجتماعية الدول

اهميتها 

 وادوارهاوالتحديات 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان

3-4 4 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 
مدخل الرؤية 

المتكاملة للخدمة 

االجتماعية الدولية 

المنظور العالمي 

ومنظور حقوق 

االنسان والتنمية 

 االجتماعية 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  انواالمتح

 6 7ـ5

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 

البرامج 

واالستراتيجيت 

للخدمة الدولية 

التمكين وبناء القدرات 

 والمساعدة الذاتية 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان

 6 11ـ8
الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ  
نماذج تعليم الخدمة 

 االجتماعية الدولية 

احلوار والنقاش  ش احملاضرة والنقا
  واالمتحان

 4 12ـ11
الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 

التدريب في الخدمة 

الدولية اهداف 

 التدريب قضية اللغة 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان

 14ـ 13
 

 

4 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 

التدريبات الميدانية 

تقويم التدريب 

 صعوبات التدريب 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان

15 2 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ

قيم واخالقيات الخدمة 

االجتماعية اهداف 

الخدمة واهم 

المنظمات الخدمة 

 الدولية 

احلوار والنقاش  احملاضرة والنقاش 
  واالمتحان
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الكتب والمراجع التي يوصى بها م  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 ص املادة جمالت علمية وتقارير خت

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 الكثري من املواقع االلكرتونية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 تطبيق تجارب الدول في ممارسة مهنة الخدمة الدولية في مجال االزمات والصراعات 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

 وادلعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  للعام الدراسي

 بغداد:   اجلامعة 
 كلية اآلداب:  /ادلعهد  ةالكلي

 علم االجتماع:    القسم العلمي
 6/12/2020اتريخ ملء ادللف :  

 
 

 
 التوقيع : التوقيع :

 اسم ادلعاون العلمي : اسم رئيس القسم :
 التاريخ : التاريخ :

 
 

 دقـق ادللف من قبل 
 اجلامعيضمان اجلودة واألداء  شعبة

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 وصف البرناهح األكادَوٍ 

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

 

 وٍُخ اِداة اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ ػٍُ االعزّبع / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ
 اإلؽصبء االعزّبػٍ

 آداة / ػٍُ االعزّبعثىبٌىسَىط  اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5

  عٕىٌ /ِمشساد/اخشي 
 إٌظبَ اٌفصٍٍ

 ال َىعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ال َىعذ اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي  .7

  1212/  21/  6 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

ؤظشَبد وِذاسط ولىأُٓ ػٍُ اإلؽصبء االعزّبػٍ رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼٍىِبد األعبعُخ ػٓ أعظ وِجبدئ  -

 وِذي اهُّزه فٍ ثؾىصهُ االعزّبػُخ.

 اٌمذسح ػًٍ وصف اٌجُبٔبد ورؼشَف اٌطٍجخ ػًٍ وُفُخ اؽزغبثهب ِٓ خالي اعبٌُت االؽصبء اٌىصفُخ. -

صف رذسَت اٌطبٌت ػًٍ وُفُخ االعزفبدح ِٓ اإلؽصبء فٍ اٌجؾىس االعزّبػُخ وخبصخ فٍ ػٍُّبد اٌى -

 واٌزؾًٍُ وإَغبد اٌفشوق واٌخشوط ثٕزبئظ.

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ رىظُف رٍه اٌّؼٍىِبد ٌفهُ ورطجُك اٌظىاهش االعزّبػُخ ورؾذَذ ورشخُص ِشىالرهب. -
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .10

  االهذاف اٌّؼشفُخ . ا-أ

 ِجبدئ ػٍُ اإلؽصبء وعؼً اٌطٍجخ ِذسوُٓ ٌالطبس اٌؼبَ ٌٍّبدح.اٌزؼشف ػًٍ أهُ   -1أ

 اٌزؼشف ػًٍ اٌّشىالد االعزّبػُخ فٍ ُِذاْ ػٍُ اإلؽصبء. -2أ

 اٌمذسح ػًٍ رشخُص رٍه اٌّشىالد. -3أ

 وضغ والزشاػ اٌؾٍىي اٌالصِخ ٌزٍه اٌّشىالد ثبعزخذاَ اٌؾٍىي اإلؽصبئُخ. -4أ

 اٌذاٌُخ فُّب ثُٕهب. سثظ اٌّزغُشاد واوزشبف اٌؼاللبد -5أ

 رهُئخ اٌطٍجخ ٌالعزؼبٔه ثبالؽصبء اٌىصفٍ واٌزؾٍٍٍُ ٌزطىَش ثؾىصهُ وادساوهُ ثهب. -6أ

 اٌزؼشف ػًٍ اٌخطىاد واٌطشَمخ اٌؼٍُّخ فٍ اعشاء اٌجؾىس االعزّبػُخ. – 7أ

  االهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ :-ة 

 اٌمذسح ػًٍ رىظُف اإلؽصبء فٍ ؽً اٌّشىالد. – 1ة 

 رؼٍُ سثظ اٌّزغُشاد سثطبً إؽصبئُب. – 2ة 

 رؼٍُ اإلداسح  اٌؼٍُّخ إٌبعؾخ. – 3ة 

ااٌزؼٍُ وُفُخ ؽغبة ِمبَُظ االؽصبء اٌىصفٍ واٌزؾٍٍٍُ فٍ اٌّزغُشاد االعزّبػُخ وسثظ  – 4ة 

 ه اٌجؾىس فٍ ِغبي اٌؼًّ اٌُّذأٍ.اٌؼاللبد ثُٓ رٍه اٌّزغُشاد ٌٍزىصً اًٌ ٔزبئظ رفُذ رٍ

 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

اٌّؾبضشح، إٌمبػ اٌّفزىػ واٌزٌ َؼزّذ ػًٍ رجبدي االفىبس فٍ اعزخذاَ االعٍىة االؽصبئٍ إٌّبعت 

، رذسَجبد صفُخ ٌٍّشبسوخ فٍ ووُفُخ اعزخذاِه، اٌزمبٔخ اٌؾذَضخ )وعبئً اإلَضبػ  ثغهبص ػشض اٌجُبٔبد(

 اٌؾٍىي إٌّبعجخ ٌالعبٌُت االؽصبئُخ. اَغبد

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 

االِزؾبٔبد اٌُىُِخ، اٌّشبسوخ اٌُىُِخ، أغبص اٌجؾىس، اإلضبفبد اٌخبسعُخ، ؽٍمبد ٔمبشُخ ؽىي ِشبوً 

، االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ ، ِشبسوخ اٌطٍجخ ورفبػٍهُ ِٓ رطجُمبد االعبٌُت االؽصبئُخ فٍ اٌؼٍىَ االعزّبػُخ

ووزٌه  واٌٍمبء ثهُ ِٓ خالي سواثظ اٌُّّذ واسعبي اٌىاعجبد ِٓ خالي اٌىالط سوَخالي والط سوَ 

 ٌٍٕمبػ واٌزؾبوس ِؼهُ ثىً ِب َزؼٍك فٍ اٌّبدحفٍ اٌزٍُىشاَ ػًّ وشوة ِغ اٌطٍجخ 

 

 

 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ :-ط

 اإلفبدح ِٓ اٌّبدح اٌؼٍُّخ فٍ فهُ ِغشَبد األِىس. -1ط         

 اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌّغبئً اإلؽصبئُخ. -2ط

 اخزُبس اٌؾً األِضً ِٓ ثُٓ اٌؾٍىي واٌخُبساد اٌّزبؽخ. -3ط

 اٌمذسح ػًٍ اٌمُبدح ورىظُف اإلؽصبء ٌّؾبوٌخ اٌزفغُش اٌؼٍٍّ إٌّطمٍ ثّب َزالئُ ِغ رخصصهُ. -4ط   

ٌؾً ِشىٍخ اعزّبػُخ رطجُك اعزخذاِبد اٌّفبهُُ واٌمىأُٓ واٌؾمبئك وإٌظشَبد اٌزٍ رؼٍّهب اٌطبٌت  -5ط

 ٌُشلً اٌطبٌت اًٌ ِغزىي اٌّؼٍىِخ فٍ اٌزؼبًِ ِغ ِىالف وِشىالد اعزّبػُخ.
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 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

ِٓ خالي ٔمبط رفىُش ِؼُٕخ ٌُغبهُ ثهب فٍ إٌمبػ اٌغّبػٍ اٌّؼّك، اخزُبس اٌؾً األِضً واألٔغت، اٌزفىُش 

إٌمبػ واٌزؼّك ثهب، طشػ افىبس وضُشح ٌُصجؼ اٌطبٌت ِفىش ٔشُظ واالعزمصبءػٓ ِىضىػبد اػّك فٍ 

ٌزؤدٌ اًٌ فهُ اػّك وارخبر لشاساد اوضش دلخ  ِغبالرهُ اٌزطجُمُخ، خٍك اعىاء ٌٍشغجخ واالصبسح فٍ اٌزفىُش

 واوضش والؼُخ.

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ    

األعئٍخ اٌّىضىػُخ واٌُىُِخ، االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ، اٌّشبسوبد اٌُىُِخ ٌذي اٌطٍجخ، رمُُُ رمبسَش وثؾىس 

ِٓ لِجً اٌطٍجخ رخص ِىضىػبد االؽصبء االعزّبػٍ، رمُُُ اٌطٍجخ اٌزَٓ َؤدوْ اٌىاعجبد اٌزٍ َىٍفىْ 

خ ؽىي اٌّىضىع،اٌؾضىس اٌفؼٍٍ ٌذي اٌطٍجخ، ِغ ثهب، رمُُُ اٌطٍجخ اٌزَٓ َشبسوىْ ِٓ خالي طشػ اعئٍ

واٌزٍُىشاَ ثؼذ ػًّ وشوة فٍ  وساثظ اٌُّّذ رفبػٍهُ ِٓ خالي اٌمبػبد اٌذساعُخ وِٓ خالي والط سوَ

 .اٌزطجُك االخُش

 

 

 
 

 

 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 رىظُف االعبٌُت اٌىُّخ ِغ اٌّزغُشاد االعزّبػُخ. -2د

 وُفُخ رؾًٍُ ورفغُش ٔزبئظ رٍه اٌّزغُشاد االعزّبػُخ -2د

 رُّٕخ لذساد اٌطٍجخ ػًٍ اٌزؾًٍُ ٌٍزؼشف ػًٍ ِهبساد ؽً اٌّشىالد-3د         

 وراد رمُٕخ ِالئّخرشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ ِخزٍف االعبٌُت اٌزؼٍُُّخ فٍ ضىء ِهبساد فُٕخ -4د   

 واٌزؼٍُ  اٌزؼٍُُطشائك          

ػًّ ثؾىس ُِذأُخ، إٌمبػ اٌغّبػٍ ػٕذ ػشض االفىبس فٍ اٌزطجُك، اٌىاعجبد االضبفُخ، اٌزذسَت اٌؼٍٍّ 

واٌزٍُىشاَ فٍ وً ِب َزؼٍك ثبٌّبدح وساثظ اٌُّّذ اٌّجبشش واٌزىاصً اٌّجبشش ِؼهُ ِٓ خالي والط سوَ 

 .اٌّبدح اٌؼٍُّخواٌزذسَت ػًٍ 

 

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ          
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اٌّشبسوبد اٌُىُِخ، أغبص اٌجؾىس، اعئٍخ فىشَخ، إٌمبػ فٍ اٌّؾبضشاد، اٌىاعجبد اٌُىُِخ، االخزجبساد 

عزّشاس إٌمبػ ِؼهُ اٌصفُخ، وإٌمبشبد ِٓ خالي وعبئً اٌزطجُك االٔزشُٔذ ِٕهب والط سوَ واٌزٍُىشاَ ال

 ؽضىس اٌطٍجخ ِٓ خالي اٌٍمبء ثهُ ػًٍ ساثظ اٌُّّذ.وثشىً ِجبشش ِغ 
 

 

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 اسن الوقرر أو الوساق

 الساعاث الوعتوذة

 ػٍٍّ ٔظشٌ

 اٌضبٌضخ/اٌفصً

 االوي اٌذساعٍ
( عااابػخ أعاااجىػُبً 3) اإلؽصبء االعزّبػٍ 

 ٌفشع اعزّبع 

( عااابػخ اعاااجىػُبً 3)

ٌفااااااااااااشع خذِااااااااااااخ 

 اعزّبػُخ

( عااابػخ اعاااجىػُبً 3)

 ٌفشع االٔضشوثىٌىعُب

( 9اٌ اٌّغّىع )

 ً  عبػبد اعجىػُب

 ال َىعذ

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 

 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

اٌّزبثؼخ اصٕبء اٌؼًّ وّغّىػبد، رمُُُ اٌؼشوض اٌّمذِخ ِٓ لجًِ اٌطٍجخ وِالؽظزهُ، االٌزضاَ ثبٌفزشح اٌّؾذدح 

 .ػٕذ رمذَُ اٌىاعجبد ِٓ لجًِ اٌطٍجخ
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 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

اعزُبص اٌّشؽٍخ اإلػذادَخ )اٌؼٍٍّ، واألدثٍ( ثٕغبػ واٌمجىي فٍ اٌغبِؼخ واٌىٍُخ واٌمغُ إٌّغىة إٌُه اٌطبٌت، 

 اٌمجىي اٌّشوضٌ، اٌّمبثٍخ.

 
 
 
 
 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 .2002اإلحصاء والقياس االجتماعي , د.مهدي دمحم القصاص,  -1

 .1191حنا رمز, اإلحصاء, د.حمود ادلشهداين و امري  -2

 2009الكتاب اجلامعي  -د.جالل الصياد و د.عبداحلميد دمحم ربيع-مبادىء الطرق االحصائية -3
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 هخطط ههاراث الونهح

 الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح 

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهح
االهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونقىلت

بقابلُت )الوهاراث األخري الوتعلقت 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 الثالثت
 

اإلحصاء 

 االختواعٍ
 أساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 وٍُخ اِداة / عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

    لغُ ػٍُ االعزّبع / اٌّشوض ؼٍٍّاٌاٌمغُ  .2

 اإلؽصبء االعزّبػٍ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 واالٔضشوثىٌىعُخ اٌخذِخ االعزّبػُخوٍؼٍىَ االعزّبػُخ اٌضاٍِ/ ٌ أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .4

 فصٍٍ / ٌٍّشؽٍخ اٌضبٌضخ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6
االعزّبػُخ.  خذِخعبػخ ٌفشع اٌ( 45( عبػخ ٌفشع االعزّبع. )45)

 ثىٌىعُب.عبػخ ٌفشع االٔضشو( 45)

 2222/  12/  6 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼٍىِبد األعبعُخ ػٓ أعظ وِجبدئ ؤظشَبد وِذاسط ولىأُٓ ػٍُ اإلؽصبء االعزّبػٍ  -

 وِذي اهُّزه فٍ ثؾىصهُ االعزّبػُخ.

 عزّبػُخ ورؾذَذ ورشخُص ِشىالرهب.اٌظىاهش اال ورطجُك ٌفهُرّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ رىظُف رٍه اٌّؼٍىِبد  -

 .واٌجؾش ػٓ ؽٍىي ػٍُّخاالعزّبػُخ اٌظىاهش رؾذَذ ورشخُص ِشىالد  -

 االعزّبػُخ ثّب َزالئُ ِغ ِشىٍخ وهذف اٌظبهشح اٌّذسوعخ. شرؾًٍُ ورفغُش اٌظىاه -

 

 
 

 

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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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  االهذاف اٌّؼشفُخ -أ
 اٌزؼشف ػًٍ اهُ ِجبديء واعبعُبد رؼٍُُ وُفُخ اٌزفىُش ثبالؽصبء االعزّبػٍ واٌّفبهُُ راد اٌؼاللخ. -1أ

 اٌزؼشف ػًٍ اٌّشىالد اٌزٍ َىاعههب اٌطبٌت فٍ رطجُك االؽصبء االعزّبػٍ.-2أ

 االؽصبئُخ.اٌمذسح ػًٍ رىظُف االعبٌُت  -3أ
 اٌمذسح ػًٍ اعزُؼبة اٌصؼىثبد اٌزٍ َاللُهب اٌطبٌت اصٕبء اٌزطجُك اٌُّذأٍ.-4أ
 فهُ ِؼطُبد اٌّشىٍخ وِذي رىظُفهب ٌٍزىصً اًٌ اعزٕزبعبد ِهّخ رخص اٌذساعخ اٌُّذأُخ. -5أ

  االهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

 اٌمذسح ػًٍ إداسح اٌّىلف وفهُ اٌزطجُك وإعشاء اٌالصَ.   - 1ة

 اٌزخطُظ ٌزغُش والغ اٌّغزّغ ِٓ والغ إًٌ أفضً. – 2ة 

        اٌزخطُظ، واٌزٕظُُ، واإلداسح إٌبعؾخ. – 3ة 

 اٌىػٍ االؽصبئٍ ٌذي اٌطٍجخ.  - 2ة

 فٍ ُِذاْ اٌؼًّ. اٌزىظُف االؽصبئٍ  - 3ة

واٌزذسَت ٌٍطٍجخ ِغ االٌمبء واٌّشبسوبد اٌُىُِخ ٌذي اٌطٍجخ فُطشػ ورجبدي إٌّبلشخ اٌغّبػُخ     -4ة

 االفىبس

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

إٌمبػ اٌغّبػٍ اٌّؼّك، اخزُبس اٌؾً األِضً واألٔغت، اٌؼصف اٌزهٍٕ، اٌزؼٍُُ ٌزذسَت اٌطبٌت ػًٍ 

ػٓ ِىضىػبد  ِفىش ٔشُظ واالعزمصبءاٌّهبساد االعبعُخ ٌالؽصبء، طشػ افىبس وضُشح ٌُصجؼ اٌطبٌت 

ٌزؤدٌ اًٌ فهُ اػّك وارخبر لشاساد  اػّك فٍ ِغبالرهُ اٌزطجُمُخ، خٍك اعىاء ٌٍشغجخ واالصبسح فٍ اٌزفىُش

 اوضش دلخ واوضش والؼُخ.

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

، إٌمبشبد ِغ اٌطٍجخ، اٌىاعجبد اٌُىُِخ األعئٍخ اٌّجبششح، االِزؾبٔبد اٌُىُِخ، اٌّشبسوخ  واٌؾضىس اٌفؼٍٍ

ِشبسوخ اٌطٍجخ ورفبػٍهُ ِٓ خالي  واٌزطجُمبد ؽىي ِىاضُغ االؽصبء االعزّبػٍ، االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ، 

ووزٌه ػًّ  ِغ ؽضىس اٌطٍجخ ِٓ خالي ساثظ اٌُّّذ واسعبي اٌىاعجبد ِٓ خالي والط سوَوالط سوَ 

 مبػ واٌزؾبوس ِؼهُ ثىً ِب َزؼٍك فٍ اٌّبدح.ٌٍٕ ِٓ خالي اٌزٍُىشاَ  وشوة ِغ اٌطٍجخ

 
 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ -ط

 اإلفبدح ِٓ اٌّبدح اٌؼٍُّخ فٍ فهُ ِغشَبد األِىس. - -1ط

 اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌّغزغذاد اٌطبسئخ. -2ط

 اخزُبس اٌؾً األِضً ِٓ ثُٓ اٌؾٍىي واٌخُبساد اٌّزبؽخ. -3ط

 واٌزصذٌ ٌّىاعهخ اٌزؾذَبد.اٌمذسح ػًٍ اٌمُبدح  -4ط

رُّٕخ لذساد اٌطٍجخ ػًٍ رؾًٍُ ِؾزىي اٌّزغُشاد االعزّبػُخ ٌٍزؼشف ػًٍ ِهبساد اٌزفىُش وِهبساد ؽً  -5ط

 اٌّشىالد.

رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ االعبٌُت االؽصبئُخ ورطجُمهب واٌزؼشف ػًٍ ِذي اٌىُفُخ فٍ اٌّؼشفخ  -6ط

 اٌزطجُمُخ.
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 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

اٌزٍ َشعٍىهب ِٓ خالي  اٌّؾبضشاد، رؾذَذ ورشخُص اٌّشىالد ثبٌششػ واٌزّبسَٓ واٌزذسَجبد اٌصفُخ

، اٌزطجُمبد اٌؼٍُّخ الدسان اٌطٍجخ وُفُخ االعزفبدح ِٓ االعبٌُت االؽصبئُخ اٌّغزخذِخ وفهُ اٌىالط سوَ 

 رطجُمهب.

 

 طشائك اٌزمُُُ    

إٌمبػ فٍ  واالِزؾبٔبد اٌُىُِخ واعزضبسح اٌطٍجخ ودفؼهُ ػًٍ اٌّشبسوخ اٌفؼٍُخ،اٌّجبششح  األعئٍخ

ِغ رفبػٍهُ ِٓ خالي اٌمبػبد اٌّؾبضشاد، إٌشبطبد االضبفُخ، االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ،واٌؾضىس اٌفؼٍٍ، 

 ٌزطجُك االخُش.واٌزٍُىشاَ ثؼذ ػًّ وشوة فٍ ا وساثظ اٌُّّذ ِٓ خالي والط سوَاالٌىزشؤُخ  اٌذساعُخ

 

 

 
 إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ (.اٌزأهٍُُخ اٌّهبساد  اٌؼبِخ و -د 

 اٌزىصً اًٌ وُفُخ ورؾًٍُ واَغبد اٌؼاللبد ثُٓ اٌّزغُشاد االعزّبػُخ.  -1د

 رىظُف االعبٌُت اٌىُّخ ِغ اٌٍّزغُشاد االعزّبػُخ. -2د

 وُفُخ رؾًٍُ ورفغُش ٔزبئظ رٍه اٌّزغُشاد االعزّبػُخ . -3د

وصف اٌّهبساد ٌٍؼاللبد اٌشخصُخ ِغ االخشَٓ ورُّٕخ ِهبسح اٌزىافك ثُٓ اٌطٍجخ ِٓ خالي اٌزؼبًِ  -4د

 وّغّىػبد الٔغبصِزطٍجبد إٌّهبط.

إٌمبػ  اعزخذاَ اعزشارُغُبد ورمُٕبد اٌزؼٍُُ فٍ رطىَش اٌّهبساد واٌمذساد وبٌّؾبضشاد، -5د

   اٌّفزىػ، اٌزطجُمبد اٌؼٍُّخ،ػشض اعئٍخ الصبسح اٌزفىُش، وغُشهب.
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

اإلحصاء والقياس االجتماعي , د.مهدي دمحم القصاص,  -1
2002. 

 .1191اإلحصاء, د.حمود ادلشهداين و امري حنا رمز,  -2

د.جالل الصياد و د.عبداحلميد دمحم -مبادىء الطرق االحصائية

 ثُٕخ اٌّمشس .12

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

 اٌزؼشف ػًٍ اٌّبدح 6 2 -1
فىشح ػبِخ ػٓ اإلؽصبء 

اٌىصفٍ وِفبهُّه 

 االعزّبعوػاللزه ثؼٍُ 

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

3 3 
 ػًٍ اٌّبدحاٌزؼشف 

 وفهّهب

اٌّفبهُُ االؽصبئُخ رىٍّخ 

ورؼبسَف اٌّصطٍؾبد 

 االؽصبئُخ

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

 واٌزشخُصاٌفهُ  3 4
وأىاػهب اٌّزغُشاد 

ورطجُمبرهب فٍ اٌؼٍىَ 

 االعزّبػُخ

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

5-6 6 
 رشخُص اٌّشىالد

 وفهّهب

ِغزىَبد اٌمُبط ووُفُخ 

وِذي  االعزفبدح ِٕهب

ػاللزهب ثبٌؼٍىَ 

 االعزّبػُخ

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

7 3 
 رشخُص اٌّشىالد

 وػاللبرهب وفهّهب

واعبٌُت اٌجُبٔبد عّغ 

اٌؼُٕبد  ِغ  عّغ اٌجُبٔبد

 وِغزّغ اٌذساعخ

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

8-9 6 
 رشخُص اٌّشىالد

 وػاللبرهب وفهّهب
ورصُٕف  أىاع اٌؼُٕبد

 ورجىَت اٌجُبٔبد

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

12-11 6 
 اٌفهُ واٌؾفع واٌزؾًٍُ

 اٌىصفٍ

اٌزىصَغ ثٕبء اٌغذوي 

 اٌىُّخاٌزىشاسٌ ٌٍجُبٔبد 

)ٌٍّزغُشاد إٌّفصٍخ 

 واٌّزغُشاد اٌّزصٍخ(

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

12-13 6 
 اٌفهُ واٌؾفع واٌزؾًٍُ

 اٌىصفٍ

اٌغذوي اٌزىصَغ ثٕبء 

اٌزىشاسٌ اٌّزغّغ 

 اٌصبػذ وإٌبصي

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

14 3 
اٌفهُ واٌؾفع واٌزؾًٍُ 

 اٌىصفٍ
ٌٍجُبٔبد  اٌزّضًُ اٌجُبٍٔ

 ش اٌّجىثخغُ

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

15 3 
 اٌفهُ واٌؾفع واٌزؾًٍُ

 اٌىصفٍ
 ٌٍجُبٔبد اٌزّضًُ اٌجُبٍٔ

 اٌّجىثخ

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ



  
 11الصفحت 

 
  

 2009الكتاب اجلامعي  -ربيع

 اٌّشاعغ اٌشئُغُخ )اٌّصبدس( -2

اإلحصاء والقياس االجتماعي , د.مهدي دمحم القصاص,  – 1
2002. 

 .1191اإلحصاء, د.حمود ادلشهداين و امري حنا رمز,  - 2

 SPSSالكتب اخلاصة ابلربانمج اإلحصائي:  -3

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼٍُّخ ،اٌزمبسَش ،.....(
 ال َىعذ

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ،ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

.....، 

 :ِٓ خالي اٌشواثظ اٌزبٌُخ وضُشح ِٕهب
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 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ .12

 

 وضغ ِبدح رطجُمُخ وػًٍ اٌؾبعىة ثبعزؼّبي ثشاِظ اؽصبئُخ عبهضح وٌّذح عٕخ دساعُخ وبٍِخ. -

 االؽصبء االعزّبػٍ ٌزىظُف إٌظشٌ ِغ اٌُّذأٍ. رذسَت اٌطٍجخ فٍ ِىالغ رخص -
 ػًّ صَبساد ُِذأُخ ِغ دوائش اٌؾىىُِخ  واٌخبصخ  ثبالؽصبء االعزّبػٍ. -
و  SPSSرذسَت اٌطٍجخ فٍ سثظ إٌظشٌ ِغ اٌؼٍٍّ ٌٍّبدح اٌّمشسح  االؽصبئُخ ِٓ خالي ثشٔبِظ ِضال  -

Statgraphics .وغُشهب ِٓ اٌجشاِظ االؽصبئُخ اٌزطجُمُخ 
ٌزىاصً ِغ اٌطٍجخ ِٓ خالي االٔزشُٔذ ٌغشض اٌزفبػً اٌّغزّش ِغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ِٓ خالي ثشٔبِظ ا -

وثشاِظ اٌزىاصً ِٕهب اٌزٍُىشاَ واٌىارظ آة واٌفبَجش وػًّ وشوة ِغ  وساثظ اٌُّّذ والط سوَ

 اٌىزشؤُبً. اٌطٍجخ ٌالعبثخ ػٓ اعزفغبسارهُ ؽىي اٌّبدح وِالؽظخ اٌىاعجبد وإٌشبطبد اٌخبصخ ثبٌطٍجخ
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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهح األكادَوٍ 

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

 

 وٍُخ اِداة اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ ػٍُ االعزّبع / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ
 زطجُمٍاإلؽصبء اٌ

 آداة / ػٍُ االعزّبعثىبٌىسَىط  اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5

  عٕىٌ /ِمشساد/اخشي 
 إٌظبَ اٌفصٍٍ

 ال َىعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ال َىعذ اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي  .7

  2021/  4/  11 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

ؤظشَبد وِذاسط ولىأُٓ ػٍُ اإلؽصبء االعزّبػٍ رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼٍىِبد األعبعُخ ػٓ أعظ وِجبدئ  -

 وِذي اهُّزه فٍ ثؾىصهُ االعزّبػُخ.

 اٌمذسح ػًٍ وصف اٌجُبٔبد ورؼشَف اٌطٍجخ ػًٍ وُفُخ اؽزغبثهب ِٓ خالي اعبٌُت االؽصبء اٌىصفُخ. -

صف رذسَت اٌطبٌت ػًٍ وُفُخ االعزفبدح ِٓ اإلؽصبء فٍ اٌجؾىس االعزّبػُخ وخبصخ فٍ ػٍُّبد اٌى -

 واٌزؾًٍُ وإَغبد اٌفشوق واٌخشوط ثٕزبئظ.

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ رىظُف رٍه اٌّؼٍىِبد ٌفهُ ورطجُك اٌظىاهش االعزّبػُخ ورؾذَذ ورشخُص ِشىالرهب. -

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .10

  االهذاف اٌّؼشفُخ . ا-أ

 ِجبدئ ػٍُ اإلؽصبء وعؼً اٌطٍجخ ِذسوُٓ ٌالطبس اٌؼبَ ٌٍّبدح.اٌزؼشف ػًٍ أهُ   -1أ

 اٌزؼشف ػًٍ اٌّشىالد االعزّبػُخ فٍ ُِذاْ ػٍُ اإلؽصبء. -2أ

 اٌمذسح ػًٍ رشخُص رٍه اٌّشىالد. -3أ

 وضغ والزشاػ اٌؾٍىي اٌالصِخ ٌزٍه اٌّشىالد ثبعزخذاَ اٌؾٍىي اإلؽصبئُخ. -4أ

 اٌذاٌُخ فُّب ثُٕهب. سثظ اٌّزغُشاد واوزشبف اٌؼاللبد -5أ

 رهُئخ اٌطٍجخ ٌالعزؼبٔه ثبالؽصبء اٌىصفٍ واٌزؾٍٍٍُ ٌزطىَش ثؾىصهُ وادساوهُ ثهب. -6أ

 اٌزؼشف ػًٍ اٌخطىاد واٌطشَمخ اٌؼٍُّخ فٍ اعشاء اٌجؾىس االعزّبػُخ. – 7أ

  االهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ :-ة 

 اٌمذسح ػًٍ رىظُف اإلؽصبء فٍ ؽً اٌّشىالد. – 1ة 

 رؼٍُ سثظ اٌّزغُشاد سثطبً إؽصبئُب. – 2ة 

 رؼٍُ اإلداسح  اٌؼٍُّخ إٌبعؾخ. – 3ة 

ااٌزؼٍُ وُفُخ ؽغبة ِمبَُظ االؽصبء اٌىصفٍ واٌزؾٍٍٍُ فٍ اٌّزغُشاد االعزّبػُخ وسثظ  – 4ة 

 ه اٌجؾىس فٍ ِغبي اٌؼًّ اٌُّذأٍ.اٌؼاللبد ثُٓ رٍه اٌّزغُشاد ٌٍزىصً اًٌ ٔزبئظ رفُذ رٍ

 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

اٌّؾبضشح، إٌمبػ اٌّفزىػ واٌزٌ َؼزّذ ػًٍ رجبدي االفىبس فٍ اعزخذاَ االعٍىة االؽصبئٍ إٌّبعت 

، رذسَجبد صفُخ ٌٍّشبسوخ فٍ ووُفُخ اعزخذاِه، اٌزمبٔخ اٌؾذَضخ )وعبئً اإلَضبػ  ثغهبص ػشض اٌجُبٔبد(

 اٌؾٍىي إٌّبعجخ ٌالعبٌُت االؽصبئُخ. اَغبد

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 

االِزؾبٔبد اٌُىُِخ، اٌّشبسوخ اٌُىُِخ، أغبص اٌجؾىس، اإلضبفبد اٌخبسعُخ، ؽٍمبد ٔمبشُخ ؽىي ِشبوً 

، االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ ، ِشبسوخ اٌطٍجخ ورفبػٍهُ ِٓ رطجُمبد االعبٌُت االؽصبئُخ فٍ اٌؼٍىَ االعزّبػُخ

ووزٌه  واٌٍمبء ثهُ ِٓ خالي سواثظ اٌُّّذ واسعبي اٌىاعجبد ِٓ خالي اٌىالط سوَخالي والط سوَ 

 ٌٍٕمبػ واٌزؾبوس ِؼهُ ثىً ِب َزؼٍك فٍ اٌّبدحفٍ اٌزٍُىشاَ ػًّ وشوة ِغ اٌطٍجخ 

 

 

 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ :-ط

 اإلفبدح ِٓ اٌّبدح اٌؼٍُّخ فٍ فهُ ِغشَبد األِىس. -1ط         

 اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌّغبئً اإلؽصبئُخ. -2ط

 اخزُبس اٌؾً األِضً ِٓ ثُٓ اٌؾٍىي واٌخُبساد اٌّزبؽخ. -3ط

 اٌمذسح ػًٍ اٌمُبدح ورىظُف اإلؽصبء ٌّؾبوٌخ اٌزفغُش اٌؼٍٍّ إٌّطمٍ ثّب َزالئُ ِغ رخصصهُ. -4ط   

ٌؾً ِشىٍخ اعزّبػُخ رطجُك اعزخذاِبد اٌّفبهُُ واٌمىأُٓ واٌؾمبئك وإٌظشَبد اٌزٍ رؼٍّهب اٌطبٌت  -5ط

 ٌُشلً اٌطبٌت اًٌ ِغزىي اٌّؼٍىِخ فٍ اٌزؼبًِ ِغ ِىالف وِشىالد اعزّبػُخ.



  
 3الصفحت 

 
  

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

ِٓ خالي ٔمبط رفىُش ِؼُٕخ ٌُغبهُ ثهب فٍ إٌمبػ اٌغّبػٍ اٌّؼّك، اخزُبس اٌؾً األِضً واألٔغت، اٌزفىُش 

إٌمبػ واٌزؼّك ثهب، طشػ افىبس وضُشح ٌُصجؼ اٌطبٌت ِفىش ٔشُظ واالعزمصبءػٓ ِىضىػبد اػّك فٍ 

ٌزؤدٌ اًٌ فهُ اػّك وارخبر لشاساد اوضش دلخ  ِغبالرهُ اٌزطجُمُخ، خٍك اعىاء ٌٍشغجخ واالصبسح فٍ اٌزفىُش

 واوضش والؼُخ.

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ    

األعئٍخ اٌّىضىػُخ واٌُىُِخ، االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ، اٌّشبسوبد اٌُىُِخ ٌذي اٌطٍجخ، رمُُُ رمبسَش وثؾىس 

ِٓ لِجً اٌطٍجخ رخص ِىضىػبد االؽصبء االعزّبػٍ، رمُُُ اٌطٍجخ اٌزَٓ َؤدوْ اٌىاعجبد اٌزٍ َىٍفىْ 

خ ؽىي اٌّىضىع،اٌؾضىس اٌفؼٍٍ ٌذي اٌطٍجخ، ِغ ثهب، رمُُُ اٌطٍجخ اٌزَٓ َشبسوىْ ِٓ خالي طشػ اعئٍ

واٌزٍُىشاَ ثؼذ ػًّ وشوة فٍ  وساثظ اٌُّّذ رفبػٍهُ ِٓ خالي اٌمبػبد اٌذساعُخ وِٓ خالي والط سوَ

 .اٌزطجُك االخُش

 

 

 
 

 

 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 رىظُف االعبٌُت اٌىُّخ ِغ اٌّزغُشاد االعزّبػُخ. -1د

 وُفُخ رؾًٍُ ورفغُش ٔزبئظ رٍه اٌّزغُشاد االعزّبػُخ -2د

 رُّٕخ لذساد اٌطٍجخ ػًٍ اٌزؾًٍُ ٌٍزؼشف ػًٍ ِهبساد ؽً اٌّشىالد-3د         

 وراد رمُٕخ ِالئّخرشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ ِخزٍف االعبٌُت اٌزؼٍُُّخ فٍ ضىء ِهبساد فُٕخ -4د   

 واٌزؼٍُ  اٌزؼٍُُطشائك          

ػًّ ثؾىس ُِذأُخ، إٌمبػ اٌغّبػٍ ػٕذ ػشض االفىبس فٍ اٌزطجُك، اٌىاعجبد االضبفُخ، اٌزذسَت اٌؼٍٍّ 

واٌزٍُىشاَ فٍ وً ِب َزؼٍك ثبٌّبدح وساثظ اٌُّّذ اٌّجبشش واٌزىاصً اٌّجبشش ِؼهُ ِٓ خالي والط سوَ 

 .اٌّبدح اٌؼٍُّخواٌزذسَت ػًٍ 

 

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ          
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اٌّشبسوبد اٌُىُِخ، أغبص اٌجؾىس، اعئٍخ فىشَخ، إٌمبػ فٍ اٌّؾبضشاد، اٌىاعجبد اٌُىُِخ، االخزجبساد 

عزّشاس إٌمبػ ِؼهُ اٌصفُخ، وإٌمبشبد ِٓ خالي وعبئً اٌزطجُك االٔزشُٔذ ِٕهب والط سوَ واٌزٍُىشاَ ال

 ؽضىس اٌطٍجخ ِٓ خالي اٌٍمبء ثهُ ػًٍ ساثظ اٌُّّذ.وثشىً ِجبشش ِغ 
 

 

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 اسن الوقرر أو الوساق

 الساعاث الوعتوذة

 ػٍٍّ ٔظشٌ

 اٌضبٌضخ /اٌفصً 

 اٌضبٍٔاٌذساعٍ 
( عااابػخ أعاااجىػُبً 3) زطجُمٍاإلؽصبء اٌ 

 ٌفشع اعزّبع 

( عااابػخ اعاااجىػُبً 3)

 ٌفااااااااااااشع خذِااااااااااااخ

 اعزّبػُخ

( 6اٌ اٌّغّىع )

 ً  عبػبد اعجىػُب

 ال َىعذ

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 

 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

اٌّزبثؼخ اصٕبء اٌؼًّ وّغّىػبد، رمُُُ اٌؼشوض اٌّمذِخ ِٓ لجًِ اٌطٍجخ وِالؽظزهُ، االٌزضاَ ثبٌفزشح اٌّؾذدح 

 .ػٕذ رمذَُ اٌىاعجبد ِٓ لجًِ اٌطٍجخ

 
 
 
 
 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13
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اعزُبص اٌّشؽٍخ اإلػذادَخ )اٌؼٍٍّ، واألدثٍ( ثٕغبػ واٌمجىي فٍ اٌغبِؼخ واٌىٍُخ واٌمغُ إٌّغىة إٌُه اٌطبٌت، 

 اٌمجىي اٌّشوضٌ، اٌّمبثٍخ.

 
 
 
 
 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 .2002دمحم القصاص, اإلحصاء والقياس االجتماعي , د.مهدي  -1

 .1191اإلحصاء, د.حمود ادلشهداين و امري حنا رمز,  -2

 2009الكتاب اجلامعي  -د.جالل الصياد و د.عبداحلميد دمحم ربيع-مبادىء الطرق االحصائية -3
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 هخطط ههاراث الونهح

 الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ 

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهح
االهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت العاهت والالوهاراث 

 الونقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

 الثالثت
 

اإلحصاء 

 التطبُقٍ
 أساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 وٍُخ اِداة / عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

    لغُ ػٍُ االعزّبع / اٌّشوض ؼٍٍّاٌاٌمغُ  .2

 زطجُمٍاإلؽصبء اٌ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 واالٔضشوثىٌىعُخ اٌخذِخ االعزّبػُخوٍؼٍىَ االعزّبػُخ اٌضاٍِ/ ٌ أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .4

 فصٍٍ / ٌٍّشؽٍخ اٌضبٌضخ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 االعزّبػُخ.  خذِخٌفشع اٌ ( عبػخ45( عبػخ ٌفشع االعزّبع. )45) )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 2021/  4/  11 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼٍىِبد األعبعُخ ػٓ أعظ وِجبدئ ؤظشَبد وِذاسط ولىأُٓ ػٍُ اإلؽصبء االعزّبػٍ  -

 وِذي اهُّزه فٍ ثؾىصهُ االعزّبػُخ.

 عزّبػُخ ورؾذَذ ورشخُص ِشىالرهب.اٌظىاهش اال ورطجُك ٌفهُرّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ رىظُف رٍه اٌّؼٍىِبد  -

 .واٌجؾش ػٓ ؽٍىي ػٍُّخاالعزّبػُخ اٌظىاهش رؾذَذ ورشخُص ِشىالد  -

 االعزّبػُخ ثّب َزالئُ ِغ ِشىٍخ وهذف اٌظبهشح اٌّذسوعخ. شرؾًٍُ ورفغُش اٌظىاه -

 

 
 

 

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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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  االهذاف اٌّؼشفُخ -أ
 اٌزؼشف ػًٍ اهُ ِجبديء واعبعُبد رؼٍُُ وُفُخ اٌزفىُش ثبالؽصبء االعزّبػٍ واٌّفبهُُ راد اٌؼاللخ. -1أ

 اٌزؼشف ػًٍ اٌّشىالد اٌزٍ َىاعههب اٌطبٌت فٍ رطجُك االؽصبء االعزّبػٍ.-2أ

 اٌمذسح ػًٍ رىظُف االعبٌُت االؽصبئُخ. -3أ
 د اٌزٍ َاللُهب اٌطبٌت اصٕبء اٌزطجُك اٌُّذأٍ.اٌمذسح ػًٍ اعزُؼبة اٌصؼىثب-4أ
 فهُ ِؼطُبد اٌّشىٍخ وِذي رىظُفهب ٌٍزىصً اًٌ اعزٕزبعبد ِهّخ رخص اٌذساعخ اٌُّذأُخ. -5أ

  االهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

 اٌمذسح ػًٍ إداسح اٌّىلف وفهُ اٌزطجُك وإعشاء اٌالصَ.   - 1ة

 اٌّغزّغ ِٓ والغ إًٌ أفضً.اٌزخطُظ ٌزغُش والغ  – 2ة 

        اٌزخطُظ، واٌزٕظُُ، واإلداسح إٌبعؾخ. – 3ة 

 اٌىػٍ االؽصبئٍ ٌذي اٌطٍجخ.  - 2ة

 فٍ ُِذاْ اٌؼًّ. اٌزىظُف االؽصبئٍ  - 3ة

إٌّبلشخ اٌغّبػُخ واٌزذسَت ٌٍطٍجخ ِغ االٌمبء واٌّشبسوبد اٌُىُِخ ٌذي اٌطٍجخ فُطشػ ورجبدي     -4ة

 االفىبس

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

إٌمبػ اٌغّبػٍ اٌّؼّك، اخزُبس اٌؾً األِضً واألٔغت، اٌؼصف اٌزهٍٕ، اٌزؼٍُُ ٌزذسَت اٌطبٌت ػًٍ 

ػٓ ِىضىػبد  اٌّهبساد االعبعُخ ٌالؽصبء، طشػ افىبس وضُشح ٌُصجؼ اٌطبٌت ِفىش ٔشُظ واالعزمصبء

ٌزؤدٌ اًٌ فهُ اػّك وارخبر لشاساد  صبسح فٍ اٌزفىُشاػّك فٍ ِغبالرهُ اٌزطجُمُخ، خٍك اعىاء ٌٍشغجخ واال

 اوضش دلخ واوضش والؼُخ.

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

، إٌمبشبد ِغ اٌطٍجخ، اٌىاعجبد اٌُىُِخ األعئٍخ اٌّجبششح، االِزؾبٔبد اٌُىُِخ، اٌّشبسوخ  واٌؾضىس اٌفؼٍٍ

ِشبسوخ اٌطٍجخ ورفبػٍهُ ِٓ خالي  واٌزطجُمبد ؽىي ِىاضُغ االؽصبء االعزّبػٍ، االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ، 

ووزٌه ػًّ  ِغ ؽضىس اٌطٍجخ ِٓ خالي ساثظ اٌُّّذ واسعبي اٌىاعجبد ِٓ خالي والط سوَوالط سوَ 

 مبػ واٌزؾبوس ِؼهُ ثىً ِب َزؼٍك فٍ اٌّبدح.ٌٍٕ ِٓ خالي اٌزٍُىشاَ  وشوة ِغ اٌطٍجخ

 
 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ -ط

 اإلفبدح ِٓ اٌّبدح اٌؼٍُّخ فٍ فهُ ِغشَبد األِىس. - -1ط

 اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌّغزغذاد اٌطبسئخ. -2ط

 اخزُبس اٌؾً األِضً ِٓ ثُٓ اٌؾٍىي واٌخُبساد اٌّزبؽخ. -3ط

 واٌزصذٌ ٌّىاعهخ اٌزؾذَبد.اٌمذسح ػًٍ اٌمُبدح  -4ط

رُّٕخ لذساد اٌطٍجخ ػًٍ رؾًٍُ ِؾزىي اٌّزغُشاد االعزّبػُخ ٌٍزؼشف ػًٍ ِهبساد اٌزفىُش وِهبساد ؽً  -5ط

 اٌّشىالد.

رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ االعبٌُت االؽصبئُخ ورطجُمهب واٌزؼشف ػًٍ ِذي اٌىُفُخ فٍ اٌّؼشفخ  -6ط

 اٌزطجُمُخ.
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 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

اٌزٍ َشعٍىهب ِٓ خالي  اٌّؾبضشاد، رؾذَذ ورشخُص اٌّشىالد ثبٌششػ واٌزّبسَٓ واٌزذسَجبد اٌصفُخ

، اٌزطجُمبد اٌؼٍُّخ الدسان اٌطٍجخ وُفُخ االعزفبدح ِٓ االعبٌُت االؽصبئُخ اٌّغزخذِخ وفهُ اٌىالط سوَ 

 رطجُمهب.

 

 طشائك اٌزمُُُ    

إٌمبػ فٍ  واالِزؾبٔبد اٌُىُِخ واعزضبسح اٌطٍجخ ودفؼهُ ػًٍ اٌّشبسوخ اٌفؼٍُخ،اٌّجبششح  األعئٍخ

ِغ رفبػٍهُ ِٓ خالي اٌمبػبد اٌّؾبضشاد، إٌشبطبد االضبفُخ، االِزؾبٔبد اٌفصٍُخ،واٌؾضىس اٌفؼٍٍ، 

 ٌزطجُك االخُش.واٌزٍُىشاَ ثؼذ ػًّ وشوة فٍ ا وساثظ اٌُّّذ ِٓ خالي والط سوَاالٌىزشؤُخ  اٌذساعُخ

 

 

 
 إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ (.اٌزأهٍُُخ اٌّهبساد  اٌؼبِخ و -د 

 اٌزىصً اًٌ وُفُخ ورؾًٍُ واَغبد اٌؼاللبد ثُٓ اٌّزغُشاد االعزّبػُخ.  -1د

 رىظُف االعبٌُت اٌىُّخ ِغ اٌٍّزغُشاد االعزّبػُخ. -2د

 وُفُخ رؾًٍُ ورفغُش ٔزبئظ رٍه اٌّزغُشاد االعزّبػُخ . -3د

وصف اٌّهبساد ٌٍؼاللبد اٌشخصُخ ِغ االخشَٓ ورُّٕخ ِهبسح اٌزىافك ثُٓ اٌطٍجخ ِٓ خالي اٌزؼبًِ  -4د

 وّغّىػبد الٔغبصِزطٍجبد إٌّهبط.

إٌمبػ  اعزخذاَ اعزشارُغُبد ورمُٕبد اٌزؼٍُُ فٍ رطىَش اٌّهبساد واٌمذساد وبٌّؾبضشاد، -5د

   اٌّفزىػ، اٌزطجُمبد اٌؼٍُّخ،ػشض اعئٍخ الصبسح اٌزفىُش، وغُشهب.
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .11

 ثُٕخ اٌّمشس .10

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

1- 2 6 
اٌفهُ واٌّمبسٔخ 

 اٌىصفٍواٌزؾًٍُ 

ِمبَُظ إٌضػخ اٌّشوضَخ 

ووُفُخ ِغ أهُّزهب 

االعزفبدح ِٕهب ثؾضُب 

وطشق اؽزغبثهب ووُفُخ 

  رىظُفهب ثؼٍُ االعزّبع

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

3-4 6 
اٌفهُ واالعزٕزبط 

 اٌىصفٍ واٌزؾًٍُ

ِمبَُظ إٌضػخ رىٍّخ 

اٌّشوضَخ ِغ أهُّزهب 

ووُفُخ االعزفبدح ِٕهب 

ثؾضُب وطشق اؽزغبثهب 

ووُفُخ رىظُفهب ثؼٍُ 

 االعزّبع

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

5-6 6 
اٌفهُ واٌّمبسٔخ 

 اٌىصفٍواٌزؾًٍُ 

ِمبَُظ اٌزشزذ وِذي 

االعزفبدح ِٕهب وطشق 

اؽزغبثهب ووُفُخ رىظُفهب 

 ثؼٍُ االعزّبع

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

7-8 6 
اٌفهُ واٌزؾًٍُ 

 واالعزٕزبط

ِمبَُظ اٌزشزذ رىٍّخ 

واخز فىشح ػبِخ ػٓ 

ِمبَُظ اٌؼاللبد ثُٓ 

وِذي اهُّزهب ِزغُشَٓ  

  فٍ اٌؼٍىَ االعزّبػُخ

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

9-10 6 
اٌفهُ واٌزؾًٍُ 

 واالعزٕزبط

ِمبَُظ اٌؼاللبد ثُٓ 

ِزغُشَٓ  ووُفُخ 

االؽزغبة واهُّزهب 

ورىظُفهب ثّزغُشاد ػٍُ 

 االعزّبع

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

11-12 6 
اٌفهُ واٌزؾًٍُ 

 واالعزٕزبط

ِمبَُظ اٌؼاللبد رىٍّخ 

ثُٓ ِزغُشَٓ  ووُفُخ 

االؽزغبة واهُّزهب 

ورىظُفهب ثّزغُشاد ػٍُ 

 االعزّبع

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

13-14 6 
وارخبر  اٌفهُ واٌزؾًٍُ

 واالعزٕزبط اٌمشاس

اخزجبس اٌفشضُبد واهُّزه 

فٍ اٌظىاهش االعزّبػُخ 

ووُفُخ  ِغ ِشثغ وبٌ

االؽزغبة  ورىظُفه ِغ 

 اٌّزغُشاد االعزّبػُخ

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ

15  3 
وارخبر  اٌفهُ واٌزؾًٍُ

 واالعزٕزبط اٌمشاس

اخزجبس اٌفشضُبد رىٍّخ 

واهُّزه فٍ اٌظىاهش 

 ِغ ِشثغ وبٌاالعزّبػُخ 

ووُفُخ االؽزغبة  

ورىظُفه ِغ اٌّزغُشاد 

 االعزّبػُخ

اٌّؾبضشح 

 وإٌمبػ

اٌؾىاس 

وإٌمبػ 

 واالِزؾبْ



  
 11الصفحت 

 
  

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

اإلحصاء والقياس االجتماعي , د.مهدي دمحم القصاص,  -1
2002. 

 .1191د.حمود ادلشهداين و امري حنا رمز, اإلحصاء,  -2

د.جالل الصياد و د.عبداحلميد دمحم -مبادىء الطرق االحصائية
 2009الكتاب اجلامعي  -ربيع

 اٌّشاعغ اٌشئُغُخ )اٌّصبدس( -2

اإلحصاء والقياس االجتماعي , د.مهدي دمحم القصاص,  – 1
2002. 

 .1191اإلحصاء, د.حمود ادلشهداين و امري حنا رمز,  - 2

 SPSSالكتب اخلاصة ابلربانمج اإلحصائي:  -3

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼٍُّخ ،اٌزمبسَش ،.....(
 ال َىعذ

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ،ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

.....، 

 :ِٓ خالي اٌشواثظ اٌزبٌُخ وضُشح ِٕهب

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 

 
 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ .12

 

 وضغ ِبدح رطجُمُخ وػًٍ اٌؾبعىة ثبعزؼّبي ثشاِظ اؽصبئُخ عبهضح وٌّذح عٕخ دساعُخ وبٍِخ. -

 االؽصبء االعزّبػٍ ٌزىظُف إٌظشٌ ِغ اٌُّذأٍ. رذسَت اٌطٍجخ فٍ ِىالغ رخص -
 ػًّ صَبساد ُِذأُخ ِغ دوائش اٌؾىىُِخ  واٌخبصخ  ثبالؽصبء االعزّبػٍ. -
و  SPSSرذسَت اٌطٍجخ فٍ سثظ إٌظشٌ ِغ اٌؼٍٍّ ٌٍّبدح اٌّمشسح  االؽصبئُخ ِٓ خالي ثشٔبِظ ِضال  -

Statgraphics .وغُشهب ِٓ اٌجشاِظ االؽصبئُخ اٌزطجُمُخ 
ٌزىاصً ِغ اٌطٍجخ ِٓ خالي االٔزشُٔذ ٌغشض اٌزفبػً اٌّغزّش ِغ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ِٓ خالي ثشٔبِظ ا -

وثشاِظ اٌزىاصً ِٕهب اٌزٍُىشاَ واٌىارظ آة واٌفبَجش وػًّ وشوة ِغ  وساثظ اٌُّّذ والط سوَ

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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 اٌىزشؤُبً. اٌطٍجخ ٌالعبثخ ػٓ اعزفغبسارهُ ؽىي اٌّبدح وِالؽظخ اٌىاعجبد وإٌشبطبد اٌخبصخ ثبٌطٍجخ

 



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



لصفحةا   
 2  

 لتعلیمیةاسسة ؤلما 1. دادجامعةبغ

 زكرلما / لعلميم القسا 2. عالجتمام اعل

 اویمي دألكاانامج رلبم اسا 3. المعاصرة  النظریات االجتماعیة 
 لمھنيا

 لنھائیةدة الشھام اسا 4. بكلوریوس 

 : سيدرالم ااظلنا 5. كورسات 
 رىخأ/ رراتمق/ ويسن

 دلمعتمد االعتماانامج رب 6. نيرواللكتف الصا -ميزالإ

 رىألخاجیة رلخارات اثؤلما 7. دجوالت

 فصولداد اعإیخ رتا 8. 11/4/0201

 یميدألكاانامج رلبا أھداف 9.

المعاصرة وتطبیقھا على الواقع الحیاتي  الجتماعیة ت ایاظرلنول األساسیة حت اماولبة بالمعلطلد ایزوت
ن مرة بالفكء تقارالواالجتماعي اقع والراءة اعلى قرج لمتخب االطیمي للدألكاداد اإلعافي م یة تسھرؤب
ومقارنة بین رب لغت ایاظرلع على ند أن اطلمحلیة بعاتھ ددامحو راتمتغیق فر ویظلتنالى إقع والا
 للمجاھذا افي م مھدبا لتقرلمنھج غا

 

 

 

 

 

 

 

 ملتقییم والتعلم والتعلیق ائوطرابة ولطلمانامج رلبت اجارمخ 10.

 فیةرلمعھداف االا 1-

 الجتماعیةایة ظرلندئ اعلى مبارف لتعا 1-أ

 فیةرمع تاطمح ونتك أن قتستح لتيا تلمشكالا على رفلتعا4-أ

 لعلمیةب االطلاصانةر 5-أ



لصفحةا   
 3  

 ءحیال واصوبمثابةحلقةون لیكري لحضااعمقھادرك لعالمیةلیرایظلمحلیةنافیا بالثقافةرتحصینھ مع 6-أ
 رقلشرة اثقافي  لحضا

 1 ب نامجربالب لخاصةا تیةرالمھاا ھدافألا – ب
 رةلفكا داعبوا ریطوتو رةلفكا دلیوت على درةلقا-

 لالدالسترار واالستقاتھ على درق نم دةلولمتا لناجحا نيدالمیا قبیطلتا على درةلقا - 2 ب

 ب 3 -

 ملتعلم والتعلیق ائطرا

 درلمصاوا بلكتا
 وحلمفتا شلنقاا

 یةرعصح یضاؤال إسو دامستخا
 ولحلد یجاإكة في رصفیةللمشا تیبادرت

 ملتقییا قئطرا

ل لفاعور الحضا
رة لقصیرات االختباا
علمیة ر یرتقاداد عإ
 لفصلیةت االمتحاناا

 . لقیمیةوانیة داجولھداف األا -ج
نیة دالمیدةاالفاا 1-ج

 ميرلھوالمجتمعي رك التشال اعدرة لقا2-ج

 لمعنیةت الجھاب ااطستقا3-ج
 ج4-

 ملتعلم والتعلیق ائطرا

 تنیرالنتب والكتا

 ملتقییق ائطرا

 نيذھلف العصا
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 ).لشخصيطور التف وایوظلتالمتعلقة بقابلیة رى األخرات المھاا( لةولمنقایلیة ھلتأوالعامة رات المھاا- د
 د1-

 د2-

 د3-

 د4-

 ملتعلم والتعلیق ائطرا

 

 ملتقییق ائطرا

 

 نامجرلبابنیة 11.

 سیةدرالاحلة رلما قلمساأو ارر لمقز امر قلمسارر أو المقم اسا دةلمعتمت الساعاا

 ظرين عملي

 جتماعیةت ایاظرن 02 قحقائب سح
 معاصرة 

 عجتماابع را 

 مةدخو   دمجتمعیةمحلیةبا
    بیةرغوات 

    راتفة متغیرلمع

    دلتحییا
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 لشخصيطور اللتط یطلتخا12.

 للعمءاثناالمتابعةا
 بالطلن امة مدلمقروض العا متقیی
 بجداد وابإعب الطلزام الد امیتھ عنت وإدراك أھقوبال زاماللتا
 نيذھلف العصراعبت او لنر اعبد یدجل لبة متابعة كطلا بیدرت

 )دلمعھأو ابالكلیة ق لمتعلقة بااللتحاامة ظألناضع و( وللقبر امعیا13.

 ھدلمعات او الكلیاایع على وزتم وییلیةتقدل المعد اعتماوایةدادالعاحلةرلمز اجتیاا

 نامجرلبن اعت ماولمعلدر امصاأھم 14.

 لمنھجیةب الكتا
م لقسامكتبة

 تنیرالنتا
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 ة

 لمنھجرات امھاطط مخ

 لخاضعانامج رلبن ایة مردلفم التعلت اجارلمقابلة لمخت ابعارلمافي رة شااضع وجى ری

  'م لتعلت اجارمخ

تیة رالمھاا ھدافألا
 نامجرلخاصة بالبا

أم ساسي أ فیةرلمعھداف األا

 ريختیاا
 وىلمستا / لسنةا ررلمقز امر ررلمقم اسا

 ب

4 
 ب

3 
 ب

2 
 ب

1 
 أ1 أ2 أ3 أ4

ت یاظرنال ساسيا        
 جتماعیةا

 المعاصرة 

/بعةرالاحلةرلما 
 خدمة اجتماع 
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 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 تحقیقھاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائھم مقتضیا ألزا یجارر ھذا إلمقف اصو رفوی

 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةا ملتعلا رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما نارھمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعلیمیةاسسة ؤلما 1. دادجامعةبغ

 زكرلما / لعلميم القسا 2. عجتماالم اعل

 ررلمقز امر / مسا 3. المعاصرة  النظریات االجتماعیة 

 لمتاحةور الحضل اشكاأ 4. نيرواللكتف الصا / ميزالإ

 لسنةا / للفصا 5. / الرابع خدمة واجتماع  لثاني الفصل ا

 )لكليا( سیةدرالت الساعادد اع 6. 02

 فصولاداد ھذا عإیخ رتا 7. 11/4/0201

 ررلمقأھداف ا 8.

 

یة رؤبالمعاصرة وتطبیقھا على الواقع الحیاتي  الجتماعیة ت ایاظرلنول األساسیة حت اماولبة بالمعلطلد ایزوت
لى إقع والن امرة بالفكء تقارالواالجتماعي اقع والراءة اعلى قرج لمتخب االطیمي للدألكاداد اإلعافي م تسھ

في م مھدبا لتقرلمنھج غاومقارنة بین رب لغت ایاظرلع على ند أن اطلمحلیة بعاتھ ددامحو راتمتغیق فر ویظلتنا
للمجاھذا ا  

 

 

 

 

 



 

 لصفحة'

8 

 

 

 ملتقییم والتعلم والتعلیق ائرر وطرالمقت اجارمخ10.

-أ فیةرلمعھداف األا -أ
 یخةرلتاذور ابالج فیرلتعا1

 3-أ جيولوسسیل مخیاق خل 2-أ
 فیوظلتاعلى درة ق
 أ4-
 أ5-
 أ6-

 1ب .ررلخاصة بالمقاتیة رالمھاھداف األا - ب
 نيدامیو ظرين ننصفی لىإ ررلمقا متقسی-

 ریظلتنا أدوات قفو قعوالا راءةق لعدرةق - 2ب
 ب3 -
 ب4-

 ملتعلم والتعلیق ائطرا

 تلنب والكتا

 ملتقییق ائطرا

ب جوالر اتحضی
 سةدرالق اتستح قضایا مجتمعیةص على تشخیدرة ق

-ج لقیمیةوانیة داجولھداف األا -ج
 تقولرام احتب االطلا دیوتع1

 یةرلفكاكةرلمشادرةاقب الطلا دیوتع2-ج
 ريلفكدالیولتدرةاقل عب الطلا دیوتع3-ج

 فيرمعد یدضافة جإعلى  4-ج

 ملتعلم والتعلیق ائطرا

 تنیرالنتب والكتا

 ملتقییق ائطرا

 رةلمعبرةوالقصیاجابةمنافسة باالق خلرات ختباا
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 ). لشخصيا طورلتوا فیوظلتا بقابلیة لمتعلقةا رىألخا راتلمھاا ( لةولمنقا یلیةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
 مختلفة ظرةاومتنا تمجتمعا في فاعلة راتمتغیریظلفاعلةنالمجتمعیةا راتلمتغیانةرمقا1-د

 د2-
 د3-
 د4-

 

 
 

 ررلمقابنیة 11.

أو  / دةحولم اسا ملتعلیایقة طر ملتقییا یقةطر
 وعضولما

م لتعلت اجارمخ
 بةولطلما

 وعألسبا تلساعاا

1- 2  8 
التعرف على 

 المادة 
المدرسة التفاعلية 

 الرمزية 

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

3-4  8 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 
مدرسة الفعل 
 االجتماعي 

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

7ـ5  21 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 
المدرسة البنائية 

 الوظيفية 

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

11ـ8  21 
الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ  
مدرسة التبادل 

 االجتماعي 

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

12ـ11  8 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 
النظرية النقدية في 

 علم االجتماع 

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

14ـ 13  8 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 

النظرية النقدية 
وطبيعة العلم 
 االجتماعي 

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

15 4 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ

نماذج فرانكفورتية / 
 الجيل االول 

نماذج اوربية امريكية 
/ بيار بورديو واعادة 

 االنتاج 

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

 

 لتحتیةالبنیة ا12.
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 بةولطلمررة المقب الكتـ ا1 النظریات االجتماعیة المعاصرة / د. دمحم الحوراني

 )درلمصاا( ئیسیةرلاجع رالمـ ا2 النظریات االجتماعیة المعاصرة / د. دمحم الحوراني

 بھا صىوی لتيا جعرالموا بلكتا اـ 

 )      , ریرلتقاا , لعلمیةت المجالا (

 تنیرالنتا قعوام ,نیةرواللكتا جعرالما ـ ب 
.... 

 

 سيدرالرر المقر ایطوة تطخ13.
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 سةدرالق اقضایا تستحر ختیاالبة على طلاتشجیع 
رر لمقدر المصاد ایدمتابعة ج

 عالمیاام مالیةواء سظرةلمنام االقساامع رر لمقاعلى ل شتغاالالیةامتابعة 

 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 
   

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم علم االجتماع

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 جتماعية اليكولوجيا االا

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب / علم االجتماع

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 / الفصل االول فصلي 

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 نظام الكتروني 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
  التوجد

 تاريخ إعداد الوصف  .8
71/7/0207 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 االيكولوجيا ومجاالتها وفروعها عن مفهوم تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية  -

 المصادر السوسيولوجية المبكرة للمدخل االيكولوجي  القدرة على تعريف الطلبة على -

 االيكولوجيا البشرية كمدخل لدراسة االنسان والبيئة  فهممن تمكين الطلبة  -

 ـ التعرف على االيكولوجيا الثقافية عند جوليان ستيوادر

 البشرية والمدارس التي فسرت العالقة بين االنسان والبيئة باإليكولوجياالتعرف على بعض المفاهيم الخاصة ـ 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 فهم االيكولوجيا العامة لتعرف على ا  -1أ

 فروع االيكولوجيا التعرف على  -2أ

 فهم النسق االيكولوجي القدرة على  -3أ

  لتحليل السوسيولوجي للمتغيرات االيكولوجية اوضع واقتراح  -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 االيكولوجيا العامة تحليل الطلبة لماهية ـ 1ب           

 وتحديد اهداف الدراسة االيكولوجية تفسير - 2ب 

 تنظيم المقرر التعليمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال.  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ،طرح االسئلة  بين الطلبة واالستاذ  والذي يعتمد على تبادل االفكار المحاضرة، النقاش المفتوح

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 االمتحانات الفصلية .،االجتماعية  باإليكولوجياوالتصورات المرتبطة 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 االخرى مكانتها بين العلوم وااليكولوجيا العامة وتفسير اإلفادة من المادة العلمية في فهم  -1ج         

 معرفة تطور المدخل االيكولوجي في علم االجتماع القدرة على  -2ج

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

 مع الواقع التصورات والطروحات  القدرة على توظيف  -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

  المحاضرةوالنقاش الجماعي المعمق، 
 طرائق التقييم    
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االختبارات  الفصلية، المشاركات اليومية لدى الطلبة ، ، االمتحاناتاألسئلة الموضوعية واليومية

تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم والتليكرام بعمل مجموعة في التطبيق  ،التحريرية، انجاز التقارير

 التليكرام 
 

 

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

 لدراسة االنسان والبيئة والمجتمع توظيف المداخل النظرية  .-1د

 وضرورة دراستها في المجتمع االيكولوجيا وفروعها اهمية توضيح  -2د

 للمدخل االيكولوجي  المصادر السوسيولوجيةتنمية قدرات الطلبة على التحليل للتعرف على -3د         

في بأسلوب عملي معرفة المفاهيم واآلراء ذات العالقة بالمدخل االيكولوجي تشجيع الطلبة على -4د   

 ضوء مهارات فنية 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ، الواجبات االضافية.عمل بحوث ، النقاش الجماعي عند عرض االفكار  

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 قراءة في كتاب ،، النقاش في المحاضرات، الواجبات اليوميةالمشاركات اليومية، انجاز البحوث، اسئلة فكرية

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ال يوجد ساعة  45 االيكولوجيا االجتماعية   / انثرو الثانية 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 الظواهر السكانية فهم تدريب الطلبة على كيفية  عند تقديم الواجبات من قبِل الطلبة

 

 
 
 

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

 
قسم املنسوب إليه الطالب، اجتياز املرحلة اإلعدادية )العلمي، واألديب( بنجاح والقبول يف اجلامعة والكلية وال

 القبول املركزي، املقابلة.
 
 
 
 
 
 

 مصادر المعلومات عن البرنامج أهم .14

 االيكولوجيا االجتماعية / د . السيد عبدالعاطي السيد 
  9002مقدمة يف علم التبيؤالبشري / د. كامل املرااييت  

 الثقافة والبيئة / د. فتحية دمحم ابراهيم 
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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 0د 7د 4ج 3ج 0ج 7ج 4ب 3ب 0ب 7ب 4أ 3أ 0أ 7أ

 / فرع انثرو نية الثا
 

االيكولوجيا 

  االجتماعية 
  أساسي
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 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب / جامعة بغداد

 / المركز علمي القسم ال .2
    قسم علم االجتماع

 اسم / رمز المقرر .3
 االيكولوجيا االجتماعية 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 / افتراضيالزامي 

 الفصل / السنة .5
 فرع انثرو  ثانية ال للمرحلة/ االول  لفصل ا

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
45 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
17/1/2121 

 أهداف المقرر .8

فروعها وعالقتها بالعلوم وما هي ابرز االيكولوجيا العامة مفهوم تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن  -

 االخرى 
وتحديد وتشخيص االيكولوجيا العامة والمدخل االيكولوجي  لفهمتمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات  -

 مشكالتها.
 الطروحات واالفكار لوصف االيكولوجيا االجتماعية تحديد وتشخيص  -
 التطور التاريخي للمدخل االيكولوجي في علم االجتماع توضيح  -

 ـ التعرف على االيكولوجيا الثقافية عند جوليان ستيوادر 

 التعرف على بعض املفاهيم اخلاصة اباليكولوجيا البشرية واملدارس اليت فسرت العالقة بني االنسان والبيئة 

 
 

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
 فروع االيكولوجيا ومفهوم النسق االيكولوجي  وخصائصه التعرف على اهم  -1أ

كتابات اهم المفكرين االجتماعيين  ورواد علم االجتماع في تطوير المدخل  التعرف على-2أ 

 .االيكولوجي  

 في فهم االيكولوجيا االجتماعية وعالقتها بعلم االجتماع المعرفة  القدرة على توظيف. -3أ
 االيكولوجيا العامة التي يواجهها الطالب في فهم  القدرة على استيعاب الصعوبات -4أ

   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وفهم استيعاب المادة القدرة على إدارة الموقف    - 1ب

 .لفهم االراء النظرية لاليكولوجيا االجتماعية  التخطيط – 2ب 

        التخطيط، والتنظيم، واإلدارة الناجحة. – 3ب 

 لطلبة.لااليكولوجيا االجتماعية االدراك وفهم مادة   - 4ب

 وتبادل الطروحات واآلراء لفهم واستيعاب للطلبة والحوار المتبادل المناقشة الجماعية     -5ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

ليصبح الطالب مفكر نشيط واالستقصاءعن موضوعات اراء ، طرح النقاش الجماعي ،  العصف الذهني

، خلق اجواء من الحث والتشجيع في  باإليكولوجيا االجتماعية  مجاالت ذات  ارتباط مباشراعمق في 

تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم والتليكرام بعمل مجموعة في  اعمق . لتؤدي الى فهم  التأمل والتفكير 

 التطبيق التليكرام

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 ، االمتحانات الفصلية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اإلفادة من المادة العلمية  بشكل كبير  - -1ج

 انواع االيكولوجيا االجتماعية القدرة على التعامل مع  -2ج

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

 والتصدي لمواجهة التحديات.والتنظيم القدرة على القيادة  -4ج

عالقة االيكولوجيا االجتماعية بعلم االجتماع الحضري وعلم الجغرافية تحليل تنمية قدرات الطلبة على  -5ج

 واالقتصاد 
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ، المناقشة تحديد وتشخيص المشكالت المحاضرات، 

 

 
 طرائق التقييم    

 

االمتحانات  ،النقاش في المحاضرات، النشاطات االضافية، اليومية المباشرة  واالمتحانات األسئلة

 الحضور الفعلي.الفصلية،و

 

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

 االيكولوجيا االجتماعية كمدخل لدراسة االنسان والبيئة فهم  التوصل الى كيفية  -1د

 لفهم مراحل تطور  المدخل االيكولوجي المتاحة توظيف االساليب  -2د

 التصورات الخاصة في وصف االيكولوجيا االجتماعية كيفية تحليل وتفسير نتائج  -3د

وتقنيات التعليم في تطوير المهارات والقدرات كالمحاضرات، النقاش المفتوح،  استعمال اساليب  -4د

   ، وغيرها.للتحفيز ،عرض اسئلة 
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 البنية التحتية  .12

 االيكولوجيا االجتماعية / د . السيد عبدالعاطي السيد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 9002  مقدمة يف علم التبيؤالبشري / د. كامل املرااييت

 الثقافة والبيئة / د. فتحية دمحم 

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 التعرف على المادة 6 2 -1
االيكولوجيا العامة كمدخل 

 لدراسة الحياة والبيئة 

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

3-4 6 
الفهم واالستنتاج 

 والتحليل

االيكولوجيا البشرية 

مدخل لدراسة االنسان 

النظريات والبيئة /

والمدارس الخاصة 

  البشرية  باإليكولوجيا

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 الفهم والحفظ والتحليل 9 7ـ5
االيكولوجيا الثقافية مدخل 

 لدراسة الثقافة والمجتمع 

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 الفهم والحفظ والتحليل 9 11ـ8
تطور المدخل االيكولوجي 

 في علم االجتماع / 

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 الفهم والحفظ والتحليل  6 12ـ11

المفاهيم والتصورات 

االساسية كالنسق 

االيكولوجي /المجتمع 

 المحلي / 

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 14ـ 13
 

 

6 

التفاعل االيكولوجي/  الفهم والحفظ والتحليل 

مفهوم البناء والوظيفة 

 والتنظيم /

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

15 3 
 الفهم والحفظ والتحليل 

 االنسان والبيئة والتكيف 
المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 كثيرة منها:

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 .وضع مادة توضح فيها ظواهر سكانية مستحدثة طبقا لتغير المجتمع  -

كوزارة التخطيط  او الهجرة لمعرفة ماهي االليات دوائر الحكومية  العمل زيارات ميدانية مع  -

 المستخدمة لحل االزمات السكانية 

 
 



 
 
 
 
  
 





لصفحةا   
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 لتعلیمیةاسسة ؤلما 1. دادجامعةبغ

 زكرلما / لعلميم القسا 2. عالجتمام اعل

 اویمي دألكاانامج رلبم اسا 3. التقلیدیة مدخل النظریات االجتماعیة 
 لمھنيا

 لنھائیةدة االشھم اسا 4. بكلوریوس 

 : سيدرالم ااظلنا 5. كورسات 
 رىخأ/ رراتمق/ ويسن

 دلمعتمد االعتماانامج رب 6. نيرواللكتف الصل اع -ميزالإ

 رىألخاجیة رلخارات اثؤلما 7. دجوالت

 فصولداد اعإیخ رتا 8. 71/7/0207

 یميدألكاانامج رلبأھداف ا 9.

ب الطیمي للدألكاداد اإلعافي م یة تسھرؤجتماعیة بالت ایاظرلنول األساسیة حت اماولبة بالمعلطلد ایزوت
تھ ددامحرات ومتغیق فر ویظلتنالى إقع والن امرة بالفكء تقارالواالجتماعي اقع والراءة اعلى قرج لمتخا
 للمجاھذا افي م مھدبا لتقرلمنھج غابني ر قرب ولغت ایاظرلع على ند أن اطلمحلیة بعا

 

 

 

 

 

 

 

 ملتقییم والتعلم والتعلیق ائوطرابة ولطلمانامج رلبت اجارمخ 10.

 فیةرلمعھداف االا 1-

 الجتماعیةایة ظرلندئ اعلى مبارف لتعا 1-أ

 فیةرمع تاطمح ونتك أن قتستح لتيا تلمشكالا على رفلتعا4-أ

 لعلمیةب االطلاصانةر 5-أ
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 ءحیال واصوبمثابةحلقةون لیكري لحضااعمقھادرك لعالمیةلیرایظلمحلیةنافیا بالثقافةرتحصینھ مع 6-أ
 رقلشرة اثقافي  لحضا

 1 ب نامجربالب لخاصةا تیةرالمھاا ھدافألا – ب
 رةلفكا داعبوا ریطوتو رةلفكا دلیوت على درةلقا-

 لالدالسترار واالستقاعلى تھ درق نم دةلولمتا لناجحا نيدالمیا قبیطلتا على درةلقا - 2 ب

 ب 3 -

 ملتعلم والتعلیق ائطرا

 درلمصاوا بلكتا
 وحلمفتا شلنقاا

 یةرعصح یضاؤال إسو دامستخا
 ولحلد یجاإكة في رصفیةللمشا تیبادرت

 ملتقییق ائطرا

ل لفاعور الحضا
رة لقصیرات االختباا
علمیة ر یرتقاداد عإ
 لفصلیةت االمتحاناا

 . لقیمیةوانیة داجولا ھدافألا -ج
نیة دالمیدةاالفاا 1-ج

 ميرلھوالمجتمعي رك التشال اعدرة لقا2-ج

 لمعنیةت الجھاب ااطستقا3-ج
 ج4-

 ملتعلم والتعلیق ائطرا

 تنیرالنتب والكتا

 ملتقییق ائطرا

 نيذھلف العصا
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 ).لشخصيطور التف وایوظلتالمتعلقة بقابلیة ا رىألخرات المھاا( لةولمنقایلیة ھلتأوالعامة رات المھاا- د
 د1-

 د2-

 د3-

 د4-

 ملتعلم والتعلیق ائطرا

 

 ملتقییق ائطرا

 

 نامجرلبابنیة 11.

 سیةدرالاحلة رلما قلمسارر أو المقز امر قلمسارر أو المقم اسا دةلمعتمت الساعاا

 ظرين عملي

 جتماعیةت ایاظرن 02 قحقائب سح
 التقلیدیة 

 عجتماابع را 

 مةدخو   دمجتمعیةمحلیةبا
    بیةرغوات 

    راتفة متغیرلمع

    دلتحییا
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 لشخصيطور اللتط یطلتخا12.

ل لعمءاثناالمتابعةا
 بالطلن امة مدلمقروض العا متقیی
 بجداد وابإعب الطلا زاملد امیتھ عنت وإدراك أھقوبال زاماللتا
 نيذھلف العصراعبت او لنر اعبد یدجل لبة متابعة كطلا بیدرت

 )دلمعھأو ابالكلیة ق لمتعلقة بااللتحاامة ظألناضع و( وللقبر امعیا13.

 ھدلمعات او الكلیاایع على وزتم ولیةتقییدل المعد اعتماوایةدادالعاحلةرلمز اجتیاا

 نامجرلبن اعت ماولمعلدر امصاأھم 14.

 لمنھجیةب الكتا
م لقسامكتبة

 تنیرالنتا
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 ة

 لمنھجرات امھاطط مخ

 لخاضعانامج رلبن ایة مردلفم التعلت اجارلمقابلة لمخت ابعارلمافي رة شااضع وجى ری

  'م لتعلت اجارمخ

تیة رالمھاھداف األا
 نامجرلخاصة بالبا

أم ساسي أ فیةرلمعھداف األا

 ريختیاا
 وىلمستا / لسنةا ررلمقز امر ررلمقام سا

 ب

4 
 ب

3 
 ب

2 
 ب

1 
 أ1 أ2 أ3 أ4

الى  مدخل ساسيا        
ت یاظرنال
 التقلیدیة  جتماعیةاال

 بعةرالاحلةرلما 
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 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 تحقیقھاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائھم مقتضیا ألزا یجارر ھذا إلمقف اصو رفوی

 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةا ملتعلا رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما نارھمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعلیمیةاسسة ؤلما 1. دادجامعةبغ

 زكرلما / لعلميم القسا 2. عالجتمام اعل

 ررلمقز امر / مسا 3. التقلیدیة  مدخل الى النظریات االجتماعیة 

 لمتاحةور الحضل اشكاأ 4. نيرواللكتف الصل امي عزالإ

 لسنةا / للفصا 5. الفصل االول / الرابع خدمة واجتماع 

 )لكليا( سیةدرالت الساعادد اع 6. 02

 فصولاداد ھذا عإیخ رتا 7. 71/7/0207

 ررلمقأھداف ا 8.

ب سباأعلى رف لتعد اني لھا بعدالمیف ایوظلتالیةواالجتماعیةایةظرلنامیة أھعلى رف لتعالى دف إیھ
 ریظلتنالى ر إلتفكین افي مرلمعء اتقارالافي ت مھلتي سارأةالمظروف الة والنشأا
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 ملتقییم والتعلم والتعلیاق ئرر وطرالمقت اجارمخ10.

-أ فیةرلمعھداف األا -أ
 یخةرلتاذور ابالج فیرلتعا1

 3-أ جيولوسسیل مخیاق خل 2-أ
 فیوظلتاعلى درة ق
 أ4-
 أ5-
 أ6-

 1ب .ررلخاصة بالمقاتیة رالمھاھداف األا - ب
 نيدامیو ظرين ننصفی لىإ ررلمقا متقسی-

 ریظلتنا أدوات قفو قعوالا راءةق لعدرةق - 2ب
 ب3 -
 ب4-

 ملتعلم والتعلیق ائطرا

 تلنب والكتا

 ملتقییق ائطرا

ب جوالر اتحضی
 سةدرالق اقضایا مجتمعیة تستحص على تشخیدرة ق

-ج لقیمیةوانیة داجولھداف األا -ج
 تقولرام احتب االطلا دیوتع1

 یةرلفكاكةرلمشادرةاقب الطلا دیوتع2-ج
 ريلفكدالیولتدرةاقل عب الطلا دیوتع3-ج

 فيرمعد یدضافة جإعلى  4-ج

 ملتعلم والتعلیق ائطرا

 تنیرالنتب والكتا

 ملتقییق ائطرا

 رةلمعبرةوالقصیامنافسة باالجابةق خلرات ختباا
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 ). لشخصيا طورلتوا فیوظلتا بقابلیة لمتعلقةا رىألخا راتلمھاا ( لةولمنقا یلیةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
 مختلفة ظرةاومتنا تمجتمعا في فاعلة راتمتغیریظلفاعلةنالمجتمعیةا راتلمتغیانةرمقا1-د

 د2-
 د3-
 د4-

 

 
 

 ررلمقابنیة 11.

أو  / دةحولم اسا ملتعلیایقة طر ملتقییایقة طر
 وعضولما

م لتعلت اجارمخ
 بةولطلما

 وعألسبا تلساعاا

1- 2  8 
التعرف على 

 المادة 
ماقبل النظرية 
االجتماعية ابن 

 خلدون

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

3-4  8 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 
ابن خلدون والعضوية 

 االجتماعية

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

7ـ5  21 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 

االتجاه الوضعي 
العضوي في علم 
 االجتماع اوغست
كونت والعضوية 

 االجتماعية

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

11ـ8  21 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ  

هربرت سبنسر 
والمبادى لباطورية / 
اميل دور كايم وتقسيم 

 العمل

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

12ـ11  8 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 

االتجاه الوضعي 
 العضوي المتاخر 

 

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

14ـ 13  8 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ 
باريتو )الرواسب 

 والمشتقات 

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

15 4 

الفهم والشرح 

 والتحليل والحفظ
بترم سروكن النظام 

 والفوضى 

المحاضرة 
 والنقاش 

الحوار 
والنقاش 
  واالمتحان

 

 لتحتیةالبنیة ا12.
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 نظریات اجتماعیة / د. كریم دمحم حمزة 
 نظریات اجتماعیة كالسیكیة / د.الھاي عبدالحسین 

 بةولطلمررة المقب الكتـ ا1

 نظریات اجتماعیة / د. كریم دمحم حمزة 
  نظریات اجتماعیة كالسیكیة / د.الھاي عبدالحسین

 )درلمصاا( ئیسیةرلاجع رالمـ ا2

 بھا صىوی لتيا جعرالموا بلكتا اـ 

 )      , ریرلتقاا , لعلمیةت المجالا (

 تنیرالنتا قعوام ,نیةرواللكتا جعرالما ـ ب 
.... 

 

 سيدرالرر المقر ایطوة تطخ13.
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 سةدرالق اقضایا تستحر ختیاالبة على طلاتشجیع 
رر لمقدر المصاد ایدمتابعة ج

 عالمیاام مالیةواء سظرةلمنام االقساامع رر لمقاعلى ل الشتغاالیةامتابعة 

 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب  لتعليميةالمؤسسة ا .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الضبط االجتماعي 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

 النظام االلكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد رات الخارجية األخرى المؤث .7

 11/4/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 أهمية الضبط االجتماعي والمفاهيم الخاصة بالضبط ـ اطالع الطلبة على 1

 تعريف الطلبة باهم المنظمات االجتماعية للضبط االجتماعي ـ 2

 ث الضبط االتجاهات العامة في مباحـ التعرف على ماهية 3

 

 

 

 

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 الضبط االجتماعي التعرف على نشاط  - 1أ

 منظمات الضبط االجتماعي ماهية  -2أ

 أهمية االجانب النظري للضبط .التعرف على -3أ
 ط في عملية الضبالمداخل النظرية المعاصرة  -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الضبط كسلوك اجتماعي تحليل الطلبة لماهية  –  - 1ب 

 اهميةالوعي بفكرة القوانين  االجتماعية تفسير - 2ب 

 تنظيم المقرر التعليمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال – 3ب 

-        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

اضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، المح

 استخدام المناقشة  الجماعية .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 المشاركة اليومية، انجاز البحوث والتقارير، اجراء االختبارات

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 أهمية الضبط االجتماعي وتاثيره بالمجتمع لمداخل النظرية لتحليل توظيف ا  -1ج         

 وسائل الضبط االجتماعي ـ التعرف على  2ج

 الضبط ـ أسهام العلوم االجتماعية في فهم 3ج
 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

ارجية ، المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخ

 استخدام المناقشة  الجماعية .
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 طرائق التقييم    

 

 

 مشاركة اليومية، انجاز البحوث والتقارير، اجراء االختباراتال

 
 

 

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

 مل بوسائل الضبط االجتماعي العتدريب الطلبة على كيفية  --1د

 الضبط االجتماعي اـ تدريب الطلبة على كيفية اعداد استمارة استبيان بخصوص  2د

 -3د

 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، استخدام 

 عية .المناقشة  الجما

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 المشاركة اليومية، انجاز البحوث والتقارير، اجراء االختبارات

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  2 ي الضبط االجتماع  الرابعة اجتماع 

     

     



  
 5الصفحة 

 
  

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 دـ االهتمام ابحلضور للمحاضرات يف الوقت احملد

 \املتابعة الشخصية لكل طالب من خالل طرح االسئلة لشد االنتباه وااثرة النقاشات  ــ 
 ــ االهتمام مبدى االلتزام ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات 

 
 
 
 
 

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

 
 امتالك املتقدم شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي واألديب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 6الصفحة 

 
  

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 ن البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية م

 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

الضبط   الرابعة / اجتماع 

 االجتماعي 
                 اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 



  
 9الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع     / المركز علمي القسم ال .2

 الضبط االجتماعي  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي / افتراضي  أشكال الحضور المتاحة .4

 اجتماع المرحلة الرابعة / الثاني الفصل  الفصل / السنة .5

 32 )الكلي(الدراسية  عدد الساعات .6

  11/4/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ـ اطالع الطلبة على أهمية الضبط االجتماعي والمفاهيم الخاصة بالضبط 1

 ـ تعريف الطلبة باهم المنظمات االجتماعية للضبط االجتماعي 2

 ـ التعرف على ماهية االتجاهات العامة في مباحث الضبط 3

 
 
 
 
 

 

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.



  
 11الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على نشاط الضبط االجتماعي  - 1أ  

 ماهية منظمات الضبط االجتماعي  -2أ

 .التعرف على أهمية االجانب النظري للضبط -3أ
 المداخل النظرية المعاصرة في عملية الضبط  -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةلمهاراتااألهداف   -ب 

 تحليل الطلبة لماهية الضبط كسلوك اجتماعي  –  - 1ب 

 تفسير اهميةالوعي بفكرة القوانين  االجتماعية - 2ب 

 تنظيم المقرر التعليمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

مد على تبادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعت

 استخدام المناقشة  الجماعية .

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 المشاركة اليومية، انجاز البحوث والتقارير، اجراء االختبارات

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 بالمجتمع  وتأثيرهالضبط االجتماعي توظيف المداخل النظرية لتحليل أهمية   -1ج          

 ـ التعرف على وسائل الضبط االجتماعي  2ج

 ـ أسهام العلوم االجتماعية في فهم الضبط 3ج
 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، 

 لجماعية .استخدام المناقشة  ا

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 

 المشاركة اليومية، انجاز البحوث والتقارير، اجراء االختبارات

 

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

 ل المسؤولية المطلوب تطويرها وصف لمهارات العالقات الشخصية مع االخرين والقدرة على تحم -1د

 (استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير المهارات والقدرات )المحاضرات-2د

 

 -3د

    -4د



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 د. امحد اخلشاب / الضبط والتنظيم االجتماعي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )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 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع 4 2 -1

ولية / الداللة املفهومات األ
 اللفظية االصطالحية 

االجتاهات العامة يف مباحث 
الضبط / املعىن االصطالحي 

 للضبط 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الفهم والتحليل    4 3-4
األساس النظري للضبط 

 االجتماعي 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 حفظ والتحليلال    6 7ـ5
 وسائل الضبط االجتماعي 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

 الفهم والتحليل    6 12ـ8
 مقدمة عامة واراء متنوعة 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الحفظ والفهم والتحليل 4 12ـ11

 الدولة وأجهزة الرقابة اإلدارية
المحاضرة 

 لمناقشةوا

األسئلة 

 الشفهية

واالختبارات 

 التحريرية

 14ـ 13
 

 

4 

 الفهم والتحليل   
 بعض مظاهر الرقابة الثقافية 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الحفظ والفهم والتحليل 2 15

يف الضبط وتطوير القيم 
المحاضرة  االجتماعية 

 والمناقشة

األسئلة 

 الشفهية

رات واالختبا

 التحريرية



  
 13الصفحة 

 
  

االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

  ةوصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولي-1د

 تنمية مهارة االتصال من خالل التعامل كمجموعات إلنتاج المقرر-2د

 

 

 

 

 

 
 



 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب  لتعليميةالمؤسسة ا .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علم اجتماع التنظيم 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

 النظام االلكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد مؤثرات الخارجية األخرى ال .7

 6/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ـ اطالع الطلبة على ميادين جديدة في مجال علم اجتماع التنظيم وعلم االدارة 1

 

 ـ تعزيز خبرات الطلبة بالمعرفة النظرية متعددة الميادين 2

 والمداخل النظرية المعاصرة وقراطية ـ التعرف على ماهية التنظيمات البير3

 

 

 

 

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  التعرف على نشاط علم اجتماع التنظيم  - 1أ

 ماهية التنظيمات البيروقراطية  -2أ

 م .التعرف على السلوك التنظيمي ومشكلة القوة داخل التنظي-3أ
 المداخل النظرية المعاصرة في دراسة التنظيم  -4أ

    ـ جماعات المصالح في التنظيمات ودور الضوابط االخالقية5أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحليل الطلبة لماهية التنظيمات ومستويات التحليل في دراسة التنظيم   –  - 1ب 

 تنظيمية التي تعصف بالمجتمع.تفسير المشاكل والظواهر ال- 2ب 

 تنظيم المقرر التعليمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال – 3ب 

-        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، 

 استخدام المناقشة  الجماعية .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 المشاركة اليومية، انجاز البحوث والتقارير، اجراء االختبارات

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

توظيف المداخل النظرية لتحليل ما تعانيه التنظيمات من مشكالت في الجانب الرسمي وغير   -1ج         

 الرسمي للتنظيم 

 في المؤسسات  ـ التعرف على مشكالت العمل 2ج

 ـ أسهام العلوم االجتماعية في فهم السلوك التنظيمي 3ج
 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، 

 استخدام المناقشة  الجماعية .

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 مية، انجاز البحوث والتقارير، اجراء االختباراتمشاركة اليوال

 
 

 

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

 تدريب الطلبة على كيفية تكوين التنظيمات داخل المؤسسة  --1د

 خصوص  علم اجتماع التنظيم ـ تدريب الطلبة على كيفية اعداد استمارة استبيان ب2د

 -3د

 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، استخدام 

 المناقشة  الجماعية .

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ر، اجراء االختباراتالمشاركة اليومية، انجاز البحوث والتقاري

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة  32 علم اجتماع التنظيم  SO1S4SO34 الرابعة اجتماع 

     



  
 5الصفحة 

 
  

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 ر الشخصيالتخطيط للتطو .12

 
 دـ االهتمام ابحلضور للمحاضرات يف الوقت احملد

 \املتابعة الشخصية لكل طالب من خالل طرح االسئلة لشد االنتباه وااثرة النقاشات  ــ 
 ــ االهتمام مبدى االلتزام ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات 

 
 
 
 
 

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

 
 امتالك املتقدم شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي واألديب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 6الصفحة 

 
  

 ـ علم اجتماع التنظيم /د. طلعت إبراهيم لطفي 1
 ـ علم اجتماع التنظيم / د.دمحم علي دمحم 2
 مـ دراسات يف علم االجتماع التنظيمي / د.اعتماد دمحم عال3

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 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 

 مج برناالخاصة 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

SO1S4SO3 الرابعة / اجتماع 
4 

علم اجتماع 

 التنظيم 
                 اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 



  
 9الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع     / المركز علمي القسم ال .2

 علم اجتماع التنظيم  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي / افتراضي  أشكال الحضور المتاحة .4

 اجتماع المرحلة الرابعة /  األولالفصل  الفصل / السنة .5

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  6/12/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ين جديدة في مجال علم اجتماع التنظيم وعلم االدارة ـ اطالع الطلبة على مياد1

 

 ـ تعزيز خبرات الطلبة بالمعرفة النظرية متعددة الميادين 2

 ـ التعرف على ماهية التنظيمات البيروقراطية والمداخل النظرية المعاصرة 3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 11الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  فية هداف المعراأل -أ
  التعرف على نشاط علم اجتماع التنظيم  - 1أ

 ماهية التنظيمات البيروقراطية  -2أ

 .التعرف على السلوك التنظيمي ومشكلة القوة داخل التنظيم -3أ
 المداخل النظرية المعاصرة في دراسة التنظيم  -4أ

 ـ جماعات المصالح في التنظيمات ودور الضوابط االخالقية5أ

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتف األهدا  -ب 

 تحليل الطلبة لماهية التنظيمات ومستويات التحليل في دراسة التنظيم   –- 1ب

 تفسير المشاكل والظواهر التنظيمية التي تعصف بالمجتمع.- 2ب 

 تنظيم المقرر التعليمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال – 3ب 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، 

 استخدام المناقشة  الجماعية .

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 المشاركة اليومية، انجاز البحوث والتقارير، اجراء االختبارات

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

النظرية لتحليل ما تعانيه التنظيمات من مشكالت في الجانب الرسمي وغير  توظيف المداخل -1ج

 الرسمي للتنظيم 

 ـ التعرف على مشكالت العمل في المؤسسات  2ج

 ـ أسهام العلوم االجتماعية في فهم السلوك التنظيمي 3ج
 

  

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تب

 استخدام المناقشة  الجماعية .

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التقييم    

 

 المشاركة اليومية، انجاز البحوث والتقارير، اجراء االختبارات

 

 
 خصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية مع االخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها  -1د

 (استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير المهارات والقدرات )المحاضرات-2د

 

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 ـ علم اجتماع التنظيم /د. طلعت إبراهيم لطفي 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ـ علم اجتماع التنظيم / د.دمحم علي دمحم 2
 ـ دراسات يف علم االجتماع التنظيمي / د.اعتماد دمحم عالم3

  )المصادر(  ع الرئيسية ـ المراج2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع 4 2 -1
 نشأة علم اجتماع التنظيم 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الفهم والتحليل    4 3-4
 التنظيمات البريوقراطية 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الحفظ والتحليل    6 7ـ5
تنظيمي ، القيادة السلوك ال

 التنظيمية ، عمليات االتصال 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

 الفهم والتحليل    6 12ـ8
املداخل النظرية املعاصرة يف 

 دراسة التنظيم 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الحفظ والفهم والتحليل 4 12ـ11

يف دراسة  املداخل النظرية
المحاضرة  التنظيم 

 والمناقشة

األسئلة 

 الشفهية

واالختبارات 

 التحريرية

 14ـ 13
 

 

4 

 الفهم والتحليل   
دراسات تطبيقية يف علم 

 اجتماع التنظيم 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الحفظ والفهم والتحليل 2 15

دراسات تطبيقية يف علم 
المحاضرة  اجتماع التنظيم 

 والمناقشة

األسئلة 

 الشفهية

واالختبارات 

 التحريرية
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

  ةؤوليوصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المس-1د

 تنمية مهارة االتصال من خالل التعامل كمجموعات إلنتاج المقرر-2د
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 بغداد جامعة/  االداب ليةك المؤسسة التعليمية .1

 علم األجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 علم االجتماع السياسي 

 المرحلة الرابعة  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
  -كورسات 

 كورسات  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  رجية األخرى المؤثرات الخا .7

 17/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 المفاهيم و المصطلحات  –من حيث النشأة و الظهور  السياسي، االجتماع بعلم التعريف

اهم المنظرين من العصور القديمة  –التعريف بأهم العلوم ذات العالقة بعلم االجتماع السياسي 

 من الغربيين و العرب . و حتى العصر الحديث 

 والنخبة واالحزاب األمة وبناء الدولة بناء نظريات واهم السياسي، االجتماع بعلم التعريف
 في الموجودة والحاالت الظواهر لتفسير العلم هذا في والنظرية المنهجية الرؤى  وشرح  القيادية
 .المجتمع
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 والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم  لبرنامجمخرجات ا  .12

  االهداف المعرفية . ا-أ

 التعريف بنشأة علم االجتماع السياسي .   -1أ

    .  التعريف بعالقة علم االجتماع السياسي بالعلوم االخرى     -2

 .السلطة نظريات باهم الطالب تعريف  -3

 . الدولة نظريات بأهم الطالب معرفة-4أ 

  ماع السياسي من العصور القديمة و لحد العصر الحديث منظري علم االجت الطالب معرفة -5أ

 -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

النظري والعملي للنظريات والمناهج المستعملة في علم االجتماع السياسي على  حليل الت – 1ب 

 سياسية .  –دول العالم او بعض مظاهر القضايا السوسيو الظواهر السياسية في 

تقديم  اوراق بحثية مختصرة عن اي محور للمادة يختاره الطالب و يشرح على شكل اسئلة و  – 2ب 

 اجوبة .

    اثارة المناقشات بين الطلبة و االعتماد على فكرة علمية او محور من نظرية ذات العالقة .    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الستعانة بالمصادر الخارجية . ا –التحضير اليومي  – الذهني العصف

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 الشفوية االسئلة -االسئلة المباشرة ، أجراء االختبارات ، انجاز البحوث والتقارير

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 العكس .ان يتعلم الطالب معنى التحليل العلمي ألي ظاهرة سياسية ذات تأثير اجتماعي و ب -1ج         

 القدرة على كتابة تقرير علمي عن اي مصطلح سياسي بنظرة موضوعية .  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 االنترنت  –المجالت العلمية و البحثية  –الكتب المنهجية 
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 طرائق التقييم    

 

 التحضير 

 االختبار اليومي .

 االختبار الشهري .

 الواجبات المطلوبة .االلتزام بمواعيد 

 

 
 

 

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

 امكانية توظيف ما يتم دراسته على التجربة العراقية .   -1د

 مية مع الواقع . امكانية اختيار بعض التجارب الدولية و مناقشتها و مقارنتها للفائدة العل    -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 الكتاب المنهجي .

 المصادر الخارجية 

 االنترنت 

 تبادل الحوارات و المناقشات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 التحضير 

 الحضور الفاعل 

 طرح االسئلة و العصف الذهني 

 االمتحان القصير 

  االمتحان الشهري
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 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري علم األجتماع السياسي   الرابعة 

 ساعة  45نظري    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ة مثل برانمج كاهوت .االفادة من برامج التعليم االلكرتوين يف طرح املاد
 
 
 
 
 

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

 مركزي 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 االنرتنت  –اجملالت العلمية  –الكتب املنهجية 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

2222 – 

2221  /

 الرابع 

علم االجتماع  

 السياسي 
مناقشة  اساسي 

علمية في 

المواضيع 

 –السياسية 

 االجتماعية 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية االداب  –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم اآلجتماع   / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 المرحلة الرابعة  –االول الكورس  الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 17/1/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 المفاهيم و المصطلحات  –من حيث النشأة و الظهور  السياسي، االجتماع بعلم التعريف

ن العصور القديمة اهم المنظرين م –التعريف بأهم العلوم ذات العالقة بعلم االجتماع السياسي 

 و حتى العصر الحديث من الغربيين و العرب . 

 والنخبة واالحزاب األمة وبناء الدولة بناء نظريات واهم السياسي، االجتماع بعلم التعريف
 في الموجودة والحاالت الظواهر لتفسير العلم هذا في والنظرية المنهجية الرؤى  وشرح  القيادية
 .المجتمع

 المفاهيم و المصطلحات  –من حيث النشأة و الظهور  السياسي، الجتماعا 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 ما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً ع

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 لتعلم طرائق التعليم وا     

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 د. صادق االسود  –علم االجتماع السياسي 
 د. مولود زايد الطبيب  –علم االجتماع السياسي 

 غاستون بوتول  –علم السياسة 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 صادق االسود  –علم االجتماع السياسي 
 احسان دمحم احلسن  –علم االجتماع السياسي 

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 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 12-11
 المحاضرة

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة الدولة واألمة  تحليل 18 12-22

 مناقشةوال
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة التنشئة السياسية وتحليل وفهم حفظ 6 21-23

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية

 المحاضرة النخبة واالحزاب  وتحليل وفهم حفظ 14 24-32

 والمناقشة
 شفهية أسئلة

 وتحريرية
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الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  ...()المجالت العلمية ،التقارير ،..

كتب علم   –جملة العلوم االجتماعية يف اقسام علم االجتماع االخرى 
كتب السالم االجتماعي و   –السياسة و االنتماء االجتماعي و السياسي 

 بناء الدولة 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 

يف علم االجتماع السياسي ضمن حماور   pdfاي موقع خيص الكتب 
 . وزارياملنهج ال

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

امكانية تحقيق اضافة نوعية في المنهج عن بناء الدولة و النخب السياسية بقراءة اجتماعية و يكون الربيع 

 العربي انموذجا حيا لمناقشته من حيث النقاط السلبية و االيجابية في الوعي السياسي و نظرية الحق و الواجب .

 السياسية . –قة الجماعات البؤرية و تحليل المضمون على التجارب االجتماعية اضافة  القراءة بطري

 اضافة برنامج الكوكل ميتنك الجديد على التعليم االلكتروني ليكون ضمن التعليم المدمج مستقبال . 
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 انثروبولوجيا االثنيات 

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1229-9-21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 انثروبولوجيا االثنياتالتعرف على امهيه املاده -1

كمتخصص انثروبولوجيا االثنيات  اكساب الطلبة املعرفه الهم االسس واملبادئ اليت من شأهنا ان تعمق الفهم احلقيقي لالمهية  -2
 للطالب اجلامعي ..

 انثروبولوجيا االثنيات ةأبختصاص ماد ةدراسه املفاهيم العام -3

 تعريف الطلبة ابالثنيات واألقليات العراقية  -4
 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11
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  االهداف المعرفية . ا-أ

 انثروبولوجيا االثنياتجعل الطلبه مستوعبين اهميه الماده العلميه    -1أ

 االستفاده من البحوث ذات العالقه بالموضوع-2أ

 انثروبولوجيا االثنيات لمادهتهيئه الطلبه لالستعانه باالسس والشرح الموضوعات المهمه -3-

 تعليم الطلبه الخطوات العلميه الصحيحه لتطوير قدراتهم -4أ

 5أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 بالموضوع ةتطوير مهارات الطلبب 1

 ةبالمناقش ةاشراك جميع الطلب – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 صفوف الطلبهاستخدام المناقشه العلميه بين -

 استخدام التقنيات العلميه الحديثه-

 تدريبات ال صفيه للمشاركه مع الماده العلميه-

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات دورية -

 انثروبولوجيا االثنياتحلقات نقاشية حول الماده العلمية الخاصة -

 تدريبات عمليه مباشرة-

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 االلمام باهميه الموضوع  -1ج         

 تصنيف مهارات التفكير-2ج

 التصميم المنظم  للتعليم مع التركيز على اساليب التعلم الفردي-3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 ا التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه-

 انثروبولوجيا االثنيات طرح افكار متعدد لها عالقه بالمفاهيم االساسيه لماده-

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير-

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بالمفاهيم -
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 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 

 

 
 

 

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

 تشجيع الطلبه على التعامل مع الماده العلميه-1د

 انثروبولوجيا االثنيات القدره على انتاج وسائل معينه لتدريس مهارات التفكير لماده -2د

 تقييم العمليات المعروضه امام الطلبه-3د

 تنميه قدرات الطلبه على تحليل المحتوى-4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه -

 انثروبولوجيا االثنياتطرح افكار متعدد لها عالقه بماده  -

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير    -  

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 انثروبولوجيا االثنياتحلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بماده  -

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري   

الثانية فرع 

 االنثروبولوجي

 معتمده( وحده 31البكالوريوس تتطلب ) انثروبولوجيا االثنيات 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 املتابعه اثناء العمل كمجموعات  -
 االهتمام مبدى االلتزام ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات  -
 مالحظه وتقييم العروض من قبل بقيه طلبه اجملموعه للطلبه املقدمني العرض .-
 
 
 
 

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

 القبول املركزي  -
 امتحان القبول للقسم -
 املقابله-
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 جامعه بغداد  \دليل كليه االداب  -
 دليل الطالب -
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 المنهجمخطط مهارات 

 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

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
الوجدانية االهداف 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

الثانية فرع 

االنثروبولوج

 ي

انثروبولوجيا  

 االثنيات
 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

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع   / المركز علميالقسم ال .2

 انثروبولوجيا االثنيات اسم / رمز المقرر .3

 Google Classroomصف اليكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2119 الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 12/9/2119 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 انثروبولوجيا االثنياتالتعرف على امهيه املاده -1

كمتخصص للطالب انثروبولوجيا االثنياتاكساب الطلبة املعرفه الهم االسس واملبادئ اليت من شأهنا ان تعمق الفهم احلقيقي لالمهية  -2
 اجلامعي ..

 انثروبولوجيا االثنيات ةأبختصاص ماد ةدراسه املفاهيم العام -3
 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 انثروبولوجيا االثنياتجعل الطلبه مستوعبين اهميه الماده العلميه    -1أ  

 االستفاده من البحوث ذات العالقه بالموضوع-2أ

 انثروبولوجيا االثنياتتهيئه الطلبه لالستعانه باالسس والشرح الموضوعات المهمه لماده -3-

 تعليم الطلبه الخطوات العلميه الصحيحه لتطوير قدراتهم -4أ

 5أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب   

 ب تطوير مهارات الطلبة بالموضوع1

 اشراك جميع الطلبة بالمناقشة – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ا التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه-

 انثروبولوجيا االثنيات لها عالقه بالمفاهيم االساسيه لماده طرح افكار متعدد-

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير-

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات دورية -

  انثروبولوجيا االثنياتحلقات نقاشية حول الماده العلمية الخاصة -

 تدريبات عمليه مباشرة-

 
 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج  

 االلمام باهميه الموضوع  -1ج         

 تصنيف مهارات التفكير-2ج

 التصميم المنظم  للتعليم مع التركيز على اساليب التعلم الفردي-3ج

 -4ج   

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه -

 انثروبولوجيا االثنياتطرح افكار متعدد لها عالقه بماده  -

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير    -  

 

 طرائق التقييم    

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 انثروبولوجيا االثنياتحلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بماده  -
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 بنية املقرر 

 

والتطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  -د   

 الشخصي (.

 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
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

حتليلية يف األطر  دراسة  راق محاية األقليات الدينية واإلثنية واللغوية يف الع
-السياسية املساعد 2112الدولية واإلقليمية   د  .سعد سلوم  أستاذ العلوم  

 اجلامعة املستنصرية 
 اجلمل،  دار  اق د رشيد اخليون ، األداين واملذاهب يف العر  2 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو املوضوع خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع

مدخل مفاهيمي : االثنيات  القراءة و احلفظ  6  1-2
الشعوب  –االقليات  –

االصلية  التعريف املعجمي 
تعريف  –والتعريف القانوين 

 القانون الدويل 

كتاب مصدر + 
 انرتنت 

 حتضري الواجب 

 –الدينية  –انواع االقليات  مناقشة و عصف ذهين  9 3-5
 اللغوية  –العرقية 

تقرير صغري +  كتاب + انرتنت 
 اختبار قصري 

معيار  –تصنيف االقليات  اختبارات + حتضري   9 8 -6
معيار التوزيع  -اهليمنة

 -معيار الصراع -اجلغرايف

 اختبارات  كتاب و انرتنت 

التعريف ابالقليات العراقية  حفظ و مناقشة  9 11 -9
 الدينية 

 حتضري و مناقشة  كتاب و انرتنت

التعريف ابالقليات العراقية  حتضري و مناقشة  9 14 -12
 العرقية واللغوية  الدينية

 

 اختبار قصري  كتاب 

مناقشة احملاور بطريقة   عصف ذهين  3 15
 الرتابط العلمي 

مناقشة التقارير و  كتابة تقرير 
 تلخيصات 
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الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

م.د مىن محدي حكمت جملة  راقمفهوم االثنيات واشكالية ادارهتا يف الع
       54دارسات دولية العدد   

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 ختص املادة مواقع متعدده 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

التحديث المستمر للماده الدراسه سنويا من خالل البحث والدراسه المستمره للمصادر والمراجع العلميه   

 الحديثه. 
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  تعليميةسة الالمؤس .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

 أواسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 انثروبولوجيا الثقافات الفرعية

 األنثروبولوجيابكالوريوس آداب/علم االجتماع/  اسم الشهادة النهائية  .4

  :الدراسي النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 الثاني/ الكورس اتكورس

 على الصف االلكتروني  – إلزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2221-1-25 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

، انثروبولوجيا الثقافات الفرعية ت وقوانين تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن أسس ومبادئ ونظريا -

 . األنثروبولوجيةه في بحوثهم ومدى أهميت
وصف وترجمة المعلومات العلمية إلى بحوث أنثروبولوجية وتعليم الطلبة على كيفية التعامل ى القدرة عل -

 وكيفية وصفها. تطبيق المادة العلمية مع 
نات وكيفية التعامل مع الثقافات وكيفية الحصول على البيا  تعليم الطالب عن كيفية االستفادة من الميدان -

 الفروق والخروج بنتائج علمية. وإيجاد النوعية في البحوث وخاصة في عمليات الوصف والتحليل
وما فيها من مشاكل أنثروبولوجية وتحديد  ،تمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات لفهم وتطبيق الثقافات -

 وتشخيص مشكالتها.
 

 تقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم وال برنامجمخرجات ال .12
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  المعرفية  األهداف - أ
  وجعل الطلبة مدركين لإلطار العام للمادة.انثروبولوجيا الثقافات الفرعية مبادئ  معلى أهالتعريف  -1أ

 . ت الفرعيةانثروبولوجيا الثقافا ( في ميدانةالتعرف على المشكالت االجتماعية )األنثروبولوجي -2أ

قدرة على الة في الدراسات االنثروبولوجية من اجل التعرف على أهم الخطوات والطرق العلمي -3أ

 تشخيص المشكالت. 
 )الدراسات الميدانية(.باستخدام  الحلول الالزمة لتلك المشكالت واقتراحوضع  -4أ
القات واكتشاف العالقات وربطها مع بعضها لبعض ألجل الوصول إلى الع كيفية دمج المتغيرات -5أ

 الداللية فيما بينها.
لتطوير قدراتهم وبالتالي تطوير انثروبولوجيا الثقافات الفرعية دراسات طلبة وتهيئتهم للقيام بد الأعدا -6أ

 بحوثهم.
 :برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

انثروبولوجيا الثقافات الفرعية ت دراسااهج األنثروبولوجية في مجال القدرة على توظيف المن  - 1ب 

 في حل المشكالت .الميدان في الخروج بنتائج علمية واقعية اهمة وكيفية مس في الميدان

 . انثروبولوجيا الثقافات الفرعية وث في مجالحتعليم الطلبة  صياغة العناوين وأعداد الب – 2ب 

  . ثمار الوقت والجهدللبحوث العلمية واست تعليم اإلدارة العلمية الناجحة – 3ب 

       بالمتغيرات الموجودة في ميدان الدراسة. ع دراسته ربط موضو كيفية تعليم الباحث -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االلكترونية .الكتب والمصادر المكتبية و .1
 النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل األفكار .2
 لتقنية الحديثة استخدام وسائل اإليضاح التقليدية  وا .3
 ل المناسبة.تدريبات صفية للمشاركة في إيجاد الحلو .4

 
 طرائق التقييم      

 الحضور الفاعل داخل الصف  .1
  والسريعة االختبارات القصيرة .2

 المشاركات اليومية .3
 أعداد التقارير العلمية .4
 حول المادة إضافات الطالب .5
 االمتحانات الفصلية .6

 
 ة .الوجدانية والقيمي األهداف -ج

 ريات واقع المجتمع .اإلفادة من المادة العلمية في فهم مج -1ج         

 في المجتمع.  درة على التعامل مع تأثيرات الميدانالق -2ج

 لمعلومات النظرية في التفسير العلمي المنطقي. اصقل موهبة الطالب من اجل القدرة على توظيف  -3ج

 األفضل من بين الحلول المتاحة. تمكين الطالب من اجل تشخيص الحل  -4ج   

 مهم جدا  انثروبولوجيا الثقافات الفرعية لى موضوعات إالتطرق في  ثروبولوجيناألدور الباحث  أن -5ج 

 بالمجتمعات  للنهوض 
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .محاضرات خلق روح المنافسة والتعاون داخل ال .1
 المنهجية والعلمية.الكتب  .2
 . ى التجارب العالمية من خالل االنترنت االطالع عل .3
 تميزة و مناقشتها مع الطلبة وفق المحاور .ض الحاالت المالكتابة عن بع .4

 

 
 طرائق التقييم    

 . الحضور الفاعل داخل الصف1
  والسريعة االختبارات القصيرة.2

 .المشاركات اليومية3
 .أعداد التقارير العلمية4

 . إضافات الطالب5

 انات الفصلية.االمتح6

 

 
 

 

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

 ن كباحثين أنثربولوجيوانثروبولوجيا الثقافات الفرعية  المهتمين في مجالأعداد طلبة من المتفوقين و  -1د

 ي الحاالت الموجودة كتجربة ميدانية .الحرص على أهمية الوقت في تحقيق الحل ف -2د

 ريقة موضوعية .قد المشاكل بطالتعلم على ن -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 . ذات الصلة والعالقة بالموضوع المدروس االلكترونيةالتجارب العالمي  من االنترنت والمواقع الكتب و

 

 

 
          

 

 طرائق التقييم 
 العصف الذهني 

 االختبارات 

 االمتحان 
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 بنية البرنامج  .1

رمز المقرر أو  اسية المرحلة الدر

 المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

أنثروبولوجيا/  نيةالثا

  صباحي
انثروبولوجيا الثقافات  

 الفرعية
( ساعة 2)

أسبوعيا لفرع 

 األنثروبولوجيا

عمل محاولة 

زيارات ميدانية 

إلى بعض 

التي  المناطق

أجريت فيها 

راسات ميدانية د

 عن

انثروبولوجيا 

 الثقافات الفرعية
     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .2

 المتابعة أثناء العمل وتقسيم كمجموعات.  -

  لعروض المقدمة من قبل الطلبة ومالحظتهم باستمرار.اتقييم  -
الوقت وسرعة  أهميةل تدريب الطالب على االلتزام بالمدة المحددة عند تقديم الواجبات من اج -

  .الموضوع على الدقة في التأكيداالنجاز مع 
عن الصف  الا ض( ف kahoot) االلكترونية مثل امج استخدام البرتدريب الطلبة على  -

واالستفادة ج لغرض االطالع والتعلم (  كأنواع من التعلم المدم class room)  االلكتروني
 . يةالميدانفي الجوانب النظرية وة من التجارب العالمي
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .3

األدبي( بنجاح والقبول في الجامعة والكلية والمعهد بحسب -اجتياز المرحلة اإلعدادية )العلمي
 نظام القبول المركزي، وكذلك المقابلة .

 مركزي 
 
 ات عن البرنامجأهم مصادر المعلوم .4

 .ج الوزاري هالكتب وفق المن .1

 المكتبة الجامعية)مكتبة القسم / الكلية(  .2

 . مصادر من االنترنتكتب و .3

 البحوث .الدراسات والمقاالت و .4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجالتعلم مخرجات  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتهداف األ 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

انثروبولوجيا    ةثانيالمرحلة ال

 ةالثقافات الفرعي
 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع     / المركز علمي القسم ال .2

 انثروبولوجيا الثقافات الفرعية قرراسم / رمز الم .3

 على الصف االلكتروني  – إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 / الكورس الثانيكورساتة /الثاني نةالفصل / الس .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221-1-21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لميدان معرفة أهمية ابشكل عام وولوجيا الثقافات الفرعية انثروبتعريف الطالب بمفهوم  إلىيهدف المقرر 

والسيما جديدة، افات اإلنسان وما طرأ عليها من إضمع تطور  ( ونشأته وتطورهاألنثروبولوجي)الحقل 

ومنهم انثروبولوجيا الثقافات الفرعية ى أراء العلماء في ، فضال عن التطرق إلاألنثروبولوجية منها بالذات 

 انثروبولوجيا الثقافات الفرعيةمثل في على سبيل ال

 

 

 

ا أل هم خصاص  المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاا مقتضيا

ا عما إذا كان قد حقق االستفادة ال المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم قصوى من فر  مبرهنا

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12
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  داف المعرفية هاأل -أ
 كونها إحدى فروع األنثروبولوجيا انثروبولوجيا الثقافات الفرعية عريف بمجال تال -1أ

تحتاج إلى تطبقها على ارض  يمارسه ويتعلمه من معارفجعل الطالب يشعر أن المادة تتعلق بما  -2أ

 .تحليل وتفسير.الواقع)الميدان( للحصول على 

من اجل معالجة انثروبولوجيا الثقافات الفرعية م إلى مجال هضرورة انخراط الطلبة وتوجه -3أ

وما يطرأ عليها من تغيرات بصورة بحث االنثروبولوجي الميداني المشكالت التي ترافق مخرجات ال

 مستمرة. 

  

   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب

 نصفين نظري و عملي  إلىتقسيم المقرر   - 1ب

 نظريا . أخذهالب على ارض الواقع كل ما تم يجد الط أن  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب المنهجية 

 المحاضرات 

 االنترنت 

 

 
 طرائق التقييم      

 التحضير 

  االلكترونيعلى التوقيت المحدد للصف  لتزام بالواجبات وإرسالهااال

 القصيرة  االختبارات

 االمتحان 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعويد الطالب على احترام الوقت    -1ج

 من الطلبة  اآلخرينالمبادرة بمساعدة    -2ج

 الواجب ضمن المدة المحددة  بأداءااللتزام  -3ج

الوسائل التي أهم تعد من كونها  دمة المجتمعمادة مهمة في خ االجتماعية األنثروبولوجيا مادة  نأ  -4ج

 حياة اإلنسان.لخدمة  احث بتطبيق المعلومات النظريةتتيح للب

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المجالت العلمية  –االنترنت  –المصادر المتاحة في المكتبة 

 

 
 طرائق التقييم    

 

  -االمتحان  –التقارير  –االختبارات القصيرة  -التحضير داخل الصف 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ة التأهيليالعامة و المهارات -د 

  .العمل بالممكنمتغيرات مع المجتمعات المناظرة ومقارنة ال  -1د

 .لبرامج االلكترونية ذات العالقة بالتعليم االلكتروني التدريب على مهارات ا  -2د
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 بنية المقرر .11

م مخرجات التعل الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعة 2  1-3

 اسبوعيا  
القراءة و الفهم و 

 الحفظ 
تعريف  - 

انثروبولوجيا الثقافات 

من منظور الفرعية 

روبولوجيا )علم نثاأل

 . اإلنسان(

انثروبولوجيا  أهمية-
في الثقافات الفرعية 

 حياة اإلنسان والمجتمع 

 ا المعاصرفي مجتمعن

 من درامص 

ب + الكت

 محاضرات 

التحضير 

 أداء –الفاعل 

 الواجب 

ساعة 2  4-6

 اسبوعيا  
التحضير  + العصف 

 الذهني 
موضوعات  -

انثروبولوجيا الثقافات 

 ؟الفرعية 

لنظريات الخاصة ا -

انثروبولوجيا  بنشأة

 الثقافات الفرعية
انثروبولوجيا وظفيه  -

الثقافات الفرعية 

الدراسات  ودورها في

 .االنثروبولوجية
–  

الحوار   محاضرات

 والنقاش 

ساعة 2  7-8

 اسبوعيا  
 بإبداءالفهم و المقارنة 

  اآلراء
باحث دور ال

ي في وجاالنثروبول

انثروبولوجيا مجال 

في ت الفرعية الثقافا

األخطاء تشخيص 

والمشاكل التي تواجه 

 .االجتماعيةالدراسات 

 اهم الدراسات  -

ي قام الت االجتماعية

بها العلماء أمثال 

نز فاموركان واي

 برتشارد ومالينوفسكي

 . واخرين

 

العصف 

 –الذهني 

 التحضير 

التفاعل داخل 

 الصف 

ساعة 2  9-11

 اسبوعيا  
دراسات عربية  - 

 فييدانية م

انثروبولوجيا الثقافات 

  –التحضير 

 المناقشة و
لتفاعل داخل ا

 –الصف 

االختبارات 
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  البنية التحتية .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

مقدمة في األنثروبولوجيا االجتماعية) دمحم الجوهري وآخرون . 1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 )4002 . 
  . 4004العربية )مجموعة مؤلفين( بحوث في األنثروبولوجيا  .4
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ة ، التقارير ،.... المجالت العلمي) 
 1891، قصة األنثروبولوجيا حسين فهيم عالم المعرفةمجلة  - 
 البحوث العلمية الحديثة -
ذات العالقة  الدراسات والرسائل واالطاريح الحديثة-

 .االجتماعية بولوجيا  رو باالنث
ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
  مديموقع الدكتور دمحم سعيد ألغا -
 بعض مواقع الشبكة المعلوماتية. -

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

، انثروبولوجيا الثقافات الفرعية ن في مجال ويتشجيع الطلبة على صياغة عنا .1

 .الفرعية

الباحث ف يدرس يك

االنثروبولوجي 

 . المجتمع

 

 القصيرة

ساعة 2 13 -12

 اسبوعيا  
كتابة التقرير الخاص 

عن اي موضوع من 

محاور المادة التي 

تعلمها خالل السنة 

 الدراسية 

 

وجيا انثروبولممارسة 

في الثقافات الفرعية 

 .الميدان 

أهم األدوات والوسائل 

التي يستخدمها الباحث 

االنثروبولوجي في 

دان، المالحظة المي

والمالحظة 

بالمشاركة، 

والمخبرون، 

والسجالت والوثائق 

 والمقابالت الميدانية

 المناقشة 

 التحليل و
 االختبار 

 الملخصات و

ساعة 2  15 -14

 أسبوعيا
يدانية إلى مزيارات  

مناطق متعددة تم 

  دراستها ميدانيا  

المحاضرة 

 المناقشة و
 االمتحان 
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 األنثروبولوجية .لعليا لدعم المكتبة دراسات اوالسيما في ال
 . عيةانثروبولوجيا الثقافات الفر ت في مجالساالبحوث والدرا أخرمتابعة  .2
قومن بتطبيق القيام في زيارات ميدانية لتطبيق المادة العلمية وجعل الطلبة ي .3

ي أهم الفوارق بين ه في المجتمع وما المنهج االنثروبولوجي ومشاهدة ما يدور

 المجتمع. داخل االجتماعية النظرية والدراساتدراسات ال
وصا ضمن وخصالمشاكل التي إلى دراسة ميدانية تشجيع الطلبة على رصد  .4

 قعة الجغرافية لسكن الطالب من اجل متابعتها في الميدان. الر

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202/0202 يللعام الدراس

 د. سحر كاظم جنم 
  

 بغداد              :   اجلامعة 
 اآلداب       :  /املعهد  ةالكلي

 علم األجتماع          :    القسم العلمي
  0202-20-6اتريخ ملء امللف :  

 
 التوقيع : التوقيع :

 اسم املعاون العلمي : اسم رئيس القسم :
 التاريخ : التاريخ :

 
 دقـق امللف من قبل 

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة
 واألداء اجلامعي:ودة اجل ضمان شعبةاسم 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 
 ستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجاالمربهناً عما إذا كان قد حقق 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم األجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 انثروبولوجيا التغير االجتماعي 

 المرحلة الرابعة  اسم الشهادة النهائية  .4

 :سي دراالنظام ال .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي 

 صف الكتروني  –الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222-12-6 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اطالع الطلبة على اهم مفاهيم التغير االجتماعي و نظرياته . -

في المجتمعات التقليدية التي بدات تحذو بخطوات الحداثة و  صلةاعطاء صورة شاملة للتغيرات الحا -

 التحضر .

 الوقوف على اهم  مشكالت التغير الثقافي و االجتماعي في الدراسات االنثروبولوجية لمعاصرة . -

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

  االهداف المعرفية . ا-أ

 الثقافي . –تعريف الطلبة بمعنى التغير االجتماعي        -1أ

 الفجوة الثقافية و غيرها . –التقدم  –الوقوف على اهم المفاهيم ذات العالقة مثل التخلف          -2أ

 التعرف على اهم النظريات المعاصرة في هذا المقرر .         -3أ

دف تعليمه على التحليل وفق مساحة المحاور به من خالل رفع التقرير من قبل الطالب         -4أ

 الموجودة بالمادة .

  -5أ

 -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 االنثروبولوجية . –تشجيع الطالب على التحيليل و المقارنة بين الظواهر االجتماعية        - 1ب 

الواقع بغرض تطبيق  المفاهيم حسب  من تكليف الطلبة بعمل الملخصات او طرح امثلة       - 2ب 

 انثروبولوجية . –الظاهرة السوسيو 

عمل مجموعات صغيرة بين الطلبة لالجابة عن بعض االسئلة التي يتم يتم طرحها و        - 3ب 

 مناقشتها . 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات االعتيادية .

 المحاضرات الصوتية .

 ويةالمحاضرات الفدي

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركات داخل الصف االلكتروني .

 التحضير الفاعل للطلبة .

 االلتزام بأنجاز الواجبات و اخصها التقرير البسيط 

 االختبارات القصيرة .

 االمتحان النهائي .

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 تعويد الطلبة  على احترام مواعيد المحاضرات .  -1

 توجيه الطلبة باأللتزام و احترام مسؤولية التكليف .   -2ج

 ان كل ما يدور من محاور المادة هي للفائدة منها في بقية المواد المستقبلية .   -3ج

 —4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المنهاج المقرر بالوزارة 

 المصادر الحديثة 

 التقارير التي يكلف بها الطلبة 

 االنترنت 

 يقة تحضير الواجباتطر

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االلتزام بمواعيد المحاضرات 

 االلتزام بالواجبات 

 االختبارات القصيرة 

 التفاعل و النشاط داخل المحاضرة

 

 
 

 

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

 

 ( . meet – zoomتعانة ببرامج االنترنت للتواصل مع الطلبة مثل ) السا    -1د

 اإلفادة من ورش التدريب في تطبيق بعض الخطوات العملية الممكنة مع المادة الفكرية.  -2د

 

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 الكتب االلكترونية 

 االنترنت 

 لبحثي بين الطلبةن االمشاركات في طرح اآلراء و التعاو

 

 

 

 

 طرائق التقييم          
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 االختبارات القصيرة 

 االلتزام بتحضير الواجب

 االمتحان
 

     

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري   

الرابعة / فرع 

 االنثروبولوجيا

التغير  جياانثروبولو 

 االجتماعي

 ساعة  45

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 االهتمام ابلتحديثات الفكرية للمؤلفني الغرب و العرب . -

( من اجل ادخال التنويع ابالسئلة بطريقة ممتعة مع   kahootادخال طرائق تعليم مدمج على برانمج )  -
 العلمية للطالب.

 
 
 
 
 

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .ديثة احلصادر املكتب و ال
 

 .  االنرتنت
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 مخطط مهارات المنهج

 ييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتق

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التطور الشخصيالتوظيف و

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

انثروبولوجيا   الرابعة 

 التغير الثقافي 
                 اساسي 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع   / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 ة / السنة الرابع األولالفصل  الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2222 - 12 – 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يم التغير االجتماعي و نظرياته .الع الطلبة على اهم مفاهاط -

اعطاء صورة شاملة للتغيرات الحاصلة في المجتمعات التقليدية التي بدات تحذو بخطوات الحداثة و  -

 التحضر .

 الوقوف على اهم  مشكالت التغير الثقافي و االجتماعي في الدراسات االنثروبولوجية لمعاصرة . -

 

 

 
 

 

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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 م والتعلم والتقييموطرائق التعلي المقررات مخرج .9

  االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 التعليم والتعلم  طرائق    

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .11

 لوبةالكتب المقررة المط -1

 . 0212 -1ط –ري االجتماعي و الثقايف التغ –د. علي ليلة 
 .1992 –آفاق التغري االجتماعي النظرية و التنموية  –د. قيس النوري 

 . 0212 –التغري االجتماعي و الثقايف  –دمحم اجلوهري 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
/ أو اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم ليمطريقة التع

مدخل مفاهيمي  القراءة و الحفظ  6  1-2

 لمحاور المادة  
كتاب مصدر 

 + انترنت 
تحضير 

 الواجب 
مناقشة و عصف  9 3-5

 ذهني 
 –مدخل سوسيولجي  

انثروبولوجي  لبعض 

 الباحثين  و المفكرين 

كتاب + 

 انترنت 
تقرير صغير 

+ اختبار 

 قصير 
اهم المفاهيم : التطور  اختبارات + تحضير   9 8 -6

 –التخلف  –التقدم  –

النمو  –الفجوة الثقافية 

الصراع  –الحضري 

 الثقافي 

كتاب و 

 انترنت 
 اختبارات 

دور الباحث  حفظ و مناقشة  9 11 -9

االجتماعي في قراءة 

قضاياالتغير 

االجتماعي من الواقع 

 الثقافي  

كتاب و 

 انترنت
 تحضير و

 مناقشة 

بعض تجارب الدول  ر و مناقشة تحضي 9 14 -12

الناجحة في التغير من 

حالة التخلف الى 

 الحداثة  

 اختبار قصير  كتاب 

مناقشة المحاور   عصف ذهني  3 15

 بطريقة الترابط العلمي 
مناقشة  كتابة تقرير 

التقارير و 

 تلخيصات 
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 ى سليم .ترمجة د. شاكر مصطف –االنسان يف املرآة  –كاليد كلوكهن  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

ع التي يوصى بها الكتب والمراج ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 . 0212 –التغري االجتماعي  –د. امباركة ابو القاسم الذئب 
 البحوث  املمكنة من اجملالت العلمية يف اجملالت االجتماعية.

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 ادة .ات املصادر ضمن حمارو املاملكتبات االلكرتونية ذ

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 دراسة واقع المجتمع العراقي و الثقافات القديمة و الوافدة  .

 انثروبولوجية للمجتمع العراقي في ظل رياح العولمة على العراق . –دراسات سوسيو 

 مفاهيم المادة . تكليف الطلبة بدراسات ميدانية داخل مدن سكناهم كبحوث تنفع لتطبيق 

 

 
 



 

 



  
 1الصفحة 
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 وصف البرنامج األكاديمي    

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 اآلدابكلية  تعليميةالمؤسسة ال .1

 علم االجتماع      / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 تنظيم مجتمع  المهني 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكلوريوس 

  :النظام الدراسي  .5

 الثالثة المرحلة / فصلي سنوي /مقررات /أخرى 

 الكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  رجية األخرى المؤثرات الخا .7

 6/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 امج األكاديمينأهداف البر .9

 احدى طرق الخدمة االجتماعية اال وهي تنظيم المجتمع  على  يتعرف الطلبة ن ا  -1

 دور التنظيم في تنمية المجتمعات عن   ا ن يتعرف الطلبة -2

 تنظيم المجتمع مجال العامة فى  تزويد الطالب بالمفاهيم النظرية للممارسة - 3

 تنظيم ل المهنى فى مجال التعميق فهم الطالب بخطوات التدخل المهنى بمؤسسات العم-2

 

 دور التنظيم في تحقيق الرفاهية للمجتمع  عن  ان يتعرف الطلبة -4

 

 في تحقيق التوافق بين االحتياجات والموارد لتنظيم خلق جيل بؤمن باهمية ا  -5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مجمخرجات البرنا  .01

 

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 مجتمع الطلبة مهارات التعامل مع ال ان يكتسب  – 0 

 النامية  في المجتمع  تنظيم الطالب من االلمام باهمية ال ان يتمكن -2

 طرائق التعليم والتعلم      

 طرائق التقييم      

 (بارات التحريرية ) الموضوعية والمقاليةاالخت -0

 حلقات نقاشية بين الطلبة -2

 المشاركة اليومية في تحضير المحاضرة -3

 التزام الطالب بالتعليمات الجامعية -4

 

 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تزويد الطلبة بمهارات التفكير العلمي والتفكير العلمي الناقد. -0ج         

 ة اهمية االسرة في حياتهمان يعي الطلب -2ج

 ان يكتسب الطلبة مهارات التعامل مع الطفل -3

 طرائق التعليم والتعلم     

 عرض المحاضرة -0

 توجيه االسئلة العلمية والمهمة التي تتضمنها المحاضرة -2

 استخدام اسلوب العصف الذهني- -3

 تشجيع الطلبة على توجيه االسئلة  -4

 المحاورة والنقاش فيما بين الطلبة -5

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات التحريرية والشفوية -0

 المشاركة اليومية -2

 تقديم التقارير  -3

 االلتزام بالتعليمات الجامعية -4
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 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية المهارات العامة و-د 

 داعي , التحليلي (مهارة التفكير بأنواعه ) الناقد , االب -0د

 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة  -2د

 تنمية قدرات الطالب حول كيفية التعامل مع المشكالت التي يواجهها في المجتمع -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 عرض المحاضرة -0

 توجيه االسئلة العلمية والمهمة التي تتضمنها المحاضرة -2

 لذهنياستخدام اسلوب العصف ا- -3

 تشجيع الطلبة على توجيه االسئلة  -4

 المحاورة والنقاش فيما بين الطلبة -5

 

 طرائق التقييم          

 االختبارات التحريرية والشفوية

 المشاركة اليومية

 تقديم التقارير 

 االلتزام بالتعليمات الجامعية        

 بنية البرنامج  .00

 

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           م المقرر أو المساقاس رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

_ خدمة لثثاال

 اجتماعية

ساعات  3 تنظيم مجتمع   

 اسبوعي
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 التخطيط للتطور الشخصي .02

 المتابعة االسبوعية في مدى التزامهم بما أنيط بهم من مهام علمية -1

 طلبة بهدف تطوير مهاراتهم المعرفية ارشاد ال -2

 ع االستراتيجيات لجهودهم اليومية وكيفية استغاللها بعد تخرجهمتزويدهم بمهارة وض -3

4- 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .03

 ان يكون الطالب حاصال عل شهادة الدراسة االعدادية

 

 

 

 

 

 

 

 مات عن البرنامجأهم مصادر المعلو .04

 المنهج المقرر

 بهيجة شهاب احمد , الخدمة االجتماعية , طبع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراق   -1

 قيس النوري واخرون , علم اجتماع التنظيم  -2
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 مخطط مهارات المنهج

 لخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

بلية التوظيف المتعلقة بقا

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

ج

1 

ج

2 

ج

3 

ج

4 

 4د 3د 2د 1د

ثة لثاالمرحلة ال

 خدمة اجتماعية

√ √ √ √ اساسي      تنظيم مجتمع  

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√√ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية االداب  المؤسسة التعليمية .0

 علم االجتماع     / المركز علمي القسم ال .2

 تنظيم مجتمع  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي / افتراضي  أشكال الحضور المتاحة .4

 ثالثة خدمة الفصل األول / المرحلة ال الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  6/02/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 احدى طرق الخدمة االجتماعية اال وهي تنظيم المجتمع  ا ن يتعرف الطلبة  على 

 دور التنظيم في تنمية المجتمعات ا ن يتعرف الطلبة عن   -2

 تنظيم المجتمع ظرية للممارسة العامة فى مجال تزويد الطالب بالمفاهيم الن - 3

 تنظيم تعميق فهم الطالب بخطوات التدخل المهنى بمؤسسات العمل المهنى فى مجال ال-2

 

 دور التنظيم في تحقيق الرفاهية للمجتمع  ان يتعرف الطلبة عن  -4

 

 مواردفي تحقيق التوافق بين االحتياجات وال لتنظيم خلق جيل بؤمن باهمية ا  -5

 

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 مقررمخرجات ال .01

  هداف المعرفية األ -أ

 تنظيم المجتمع التعرف على نشاط  - 0أ  

 التعرف على التطور التاريخي للتنظيم -2أ

 تنظيم المجتمع في مصر .التعرف على -3أ

 اهم المداخل األساسية لتنظيم المجتمع -4أ

 

 ة الخاصة بالبرنامج األهداف المهاراتي –ب 

 مجتمع ان يكتسب الطلبة مهارات التعامل مع ال  – 0 

 النامية في المجتمع  تنظيم ان يتمكن الطالب من االلمام باهمية ال

 طرائق التعليم والتعلم      

دام المحاضرة, النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ,العصف الذهني  , البحوث الخارجية , استخ

 المناقشة  الجماعي

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة اليومية, انجاز البحوث والتقارير, اجراء االختبارات

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تزويد الطلبة بمهارات التفكير العلمي والتفكير العلمي الناقد. -0ج

 ان يعي الطلبة اهمية االسرة في حياتهم -2ج

 بة مهارات التعامل مع الطفلان يكتسب الطل

 طرائق التعليم والتعلم     
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المحاضرة, النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ,العصف الذهني  , البحوث الخارجية , استخدام 

 المناقشة  الجماعية .

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 اتالمشاركة اليومية, انجاز البحوث والتقارير, اجراء االختبار

 

 

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

 وصف لمهارات العالقات الشخصية مع االخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها  -0د

 المحاضرات(استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير المهارات والقدرات )-2د

 

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .00

 الع .01

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع 6 2 -0

 منهاج تنظيم المجتمع 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الفهم والتحليل    6 3-4

لتاريخي التطور ا

 لمنهاج تنظيم المجتمع 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الحفظ والتحليل    9 7ـ5

اهداف عامة لتنظيم 

تنظيم المجتمع /

 المجتمع في مصر 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

 الفهم والتحليل    9 01ـ8

مراحل التطور في 

مجتمع طريقة تنظيم ال

/ العلوم االجتماعية 

 وتنظيم المجتمع 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الحفظ والفهم والتحليل 6 02ـ00

 اهداف تنظيم المجتمع 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الشفهية

واالختبارات 

 التحريرية

 الفهم والتحليل    6 04ـ 03

العمليات والمراحل 

يقة األساسية لطر

 تنظيم المجتمع 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

 الحفظ والفهم والتحليل 3 05

المبادئ األساسية 

لتنظيم المجتمع / اهم 

المفاهيم األساسية في 

 منهج تنظيم المجتمع 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الشفهية

واالختبارات 

 التحريرية
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اتجاهات معاصرة لممارسة تنظيم المجتمع في أجهزة ومنظمات  ب المقررة المطلوبة ـ الكت0

 الرعاية االجتماعية / د. منال طلعت /د. هالة مصطفى السيد 

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ

.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .02

   

  ةوصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولي-0د

 تنمية مهارة االتصال من خالل التعامل كمجموعات إلنتاج المقرر-2د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب  جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
اسس الخدمة االجتماعية   الكورس االول مدخل الى الخدمة االجتماعية  

 الكورس الثاني
 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 كورسات 

 ------- برنامج االعتماد المعتمد   .6

 ------ المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0202ايلول 11 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطلبة باهمية الخدمة االجتماعية كاسس وكمدخل وكيفية ممارسة االخصائي االجتماعي لعملة في 

 المؤسسات التي يعمل فيها لحل المشكالت التي تواجة المبحوثين بطرق الخدمة االجتماعية خدمة فرد وخدمة

 .الجماعة  وتنظيم المجتمع وحل المشكالت ووضع العالج  لهامع تطور وتغيير المشكالت 

 

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 معرفة النشاطات العلمية التي ساهمت في نشاة وتطور الخدمة االجتماعية       -1أ
 معرفة المبادى واالسس التي تستند عليها الخدمة االجتماعية     -0أ
 االسباب والمبررات التي دعت لوجود الخدمة االجتماعية     -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 تعليم الطلبة كيفية تطبيق االفكار وطرق عالج المشكالت االجتماعية التي تواجه كل الفئات   - 1ب 
 الموجودة في المجتمع باختالف الجنس و الفئات العمرية    - 0ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام المناقشة الحوار العلمي المعتمد على تبادل االفكار عبر منصات التواصل االجتماعي  -1
 المطالبة بعمل بيبرات بمواضيع تخص المادة الخاصة بهم     -2
 
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات -1
 انجاز التقارير والبحوث العلمية الخاصة بموضوع المادة الدراسية   -2
 
 

 .الوجدانية والقيمية األهداف  -ج
 التعريف بقيم ومعايير العملية التعليمية السليمة -1ج         

 التعريف باالخالق التي يجب ان يتصف بها االخصائي االجتماعي-0ج
التعريف باهمية عمل االخصائي االجتماعي وكيفية التعامل مع المشكالت المتغيرة والمتطورة مع -3ج

 تغير المجتمع
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 طرح افكار بشان المادة  ومناقشتها-1
 ربط المواضيع كمواد دراسية بمواقف تعليمية جديدة-0



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 تعلم التفكير والقراءة النقدية البناءة -3

 طرائق التقييم    

 امتحانات واختبارات -1
 اعطاء درجة للطلبة الذين يناقشون ويشاركون في النقاش -2
 اعطاء درجات للطلبة الذين يؤدون الواجبات البيتية  -3
 اعطاء درجات لما يقدمه الطالب من بحوث خاصة وبيبرات بموضوع الدراسة -4
 

 

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

 التعليمي تنمية قدرات الطلبة حول تحليل  المحتوى-1د
 مالحظة المشكالت وجمع المعلومات الخاصة عن المشكلة -0د
 تصنيف المعلومات بشكل يسهم في ترتيب االفكار لدى الطلبة -3د
 تحليل المعلومات -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 اسلوب التعلم والتعليم -1
 الواجبات االضافية -2

 
 طرائق التقييم          

 
 المحاظراتالنقاش في  -1
 االختبارات العلمية -2

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

اسس الخدمة االجتماعية   االول اجتماع

 الكورس االول
  ساعة 02

االول خدمة 

 اجتماعية
    

االول 

 االنثروبولوجية
   ا 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 متابعة الطلبة اثناء المحاضرات كمجموعات -1
 تقييم المناقشات المقدمة من قبل الطلبة-0
 االلتزام بالفترة المحددة عند تقديم الواجبات من قبل الطلبة-3
 
 

 (بااللتحاق بالكلية أو المعهدوضع األنظمة المتعلقة )معيار القبول  .13

 القبول المركزي
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دليل كلية االداب جامعة بغداد    
 دليل الطالب     



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مهارات المنهجمخطط 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 
 االول 

اسس الخدمة   

 االجتماعية
 ×   × × اساسي  

 
   × × ×  × × × × 

                   
    

 
                

                    

                    

                   

                    



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

                   

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد \كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع     المركز/ القسم العلمي   .2

 اسس الخدمة االجتماعية     رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي       أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات     السنة/ الفصل  .5

 ساعة09     (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2921شباط  7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أ هداف المقرر   .8
تهدف مادة  اسس الخدمة االجتماعية ومادة المدخل الى الخدمة االجتماعيةالى االلمام بفلسفة ومبادى ومراحل   

 تطور المهنة والعوامل واالسس واالهمية التي ادت الى ظهور الخدمة االجتماعية
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ●

 األهداف المعرفية   -أ
 معرفة االسباب التي ساهمت في نشاة الخدمة االجتماعية -1أ
 تعلم الطلبة كيفية التعامل مع الفرد والجماعة والمجتمع -2أ
 تعلم الطلبة طرق حل المشكالت المتغيرة والقيم الجديدة نتيجة التغير والتطور والتكنلوجية  -3أ
 يعملون في موسسات الدولةتخريج اخصائيين اجتماعيين  -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 تعلم الطلبة المادة النظرية الخاصة بالخدمة االجتماعية – 1ب
 تعليم الطلبة كيفية تطبيق ما اخذه وما درسه في معالجة المشكالت  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة الحوار العلمي المعتمد على تبادل االفكار عبر منصات التواصل االجتماعي-1 
 المطالبة بعمل بيبرات بمواضيع المادة المطروحة-2 

 مناقشة المشكالت المستجدة نتيجة التغير -3
  

 طرائق التقييم      

 االختبارات -1
 النقاش عند عرض المحاضرة     -2

 امتحانات دورية-3         
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستفادة من المادة العلمية في فهم مجريات االمور -1ج
 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج
تنمية قدرات الطلبة على تحليل محتوى المتغيرات االجتماعية للتعرف على مهارات التفكير  -3ج

 شكالتومهارات حل الم
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 طرح افكار بشان المادة الدراسية ومناقشتها-1 
 ربط موضوع الدراسة بمواقف تعليمية جديدة -2 

 تعلم التفكير والقراءة النقدية البناءة-3



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 امتحانات-1
 اعطاء درجات للطلبة الذن يشاركون في النقاش -2
 للطلبة الذين يؤدون الواجبات البيتيةاعطاء درجات  -3
 اعطاء درجات لما يقدمه الطالب من بحوث خاصة تخص المادة الدراسية -4

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 مالحظة المعلومات والموضوعات -1د
 يسهم في ترتيب االفكار لدى الطلبة تصنيف المعلومات بشكل -2د
 تحليل المعلومات -3د
    -4د

 

 بنية المقرر ●

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

العوامل والمراحل   حفظ وفهم الموضوع 9      2 - 1

لمهنة الخدمة 

 االجتماعية

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية  

 وتحريرية

خصائص وفلسفة  فهم الموضوع 18      5 - 3 

وتحديات الخدمة 

 االجتماعية

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية

طرق الخدمة  الفهم والتحليل 27     9 - 6

 ااجتماعية
المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية
الطبيعة مكونات  فهم 9     11 - 10

االصلية والبئة 

 االجتماعية

المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية

الجماعة المنظمة  تحليل 27     15 - 12

 وتنظيم المجتمع
المحاضرة 

 والمناقشة
اسئلة شفهية 

 وتحريرية
      
      

 

 البنية التحتية. 12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 
 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

 ست بهيجة احمد شهاب \المدخل الى الخدمة االجتماعية 



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

 الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ     
 , ....التقارير , المجالت العلمية )

 صبيح شهاب. د.ا| مناهج الخدمة االجتماعية في خدمة الجماعة  
اتجاهات معاصرة  لممارسة تنظيم المجتمع في اجهزة           

 منال طلعت محمود       . د.ومنظمات الرعاية االجتماعية      ا

مواقع , المراجع االلكترونية  –ب   

 ...االنترنيت  
 كتب وتقارير وبحوث علمية من االنترنت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي.  13   

 مطالبة الطلبة بعمل مشترك فيما بينهم لدراسة اهم المشكالت التي يعاني فيها الطلبة وكيفية حلها  
 
 
 
 

 

 



                                        
    

 



  
 1الصفحة 
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 / كلية االداب جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االنثروبولوجيا الدينية

 
 بكالوريوس اداب / علم االجتماع / االنثروبولوجيا اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 الفصلي النظام ا

 على الصفين المباشر وااللكتروني –الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وقوانين االنثروبولوجيا الدينية وعلم تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن اسس ومبادىء ونظريات  -

 ، ومدى أهميته في دراساتهم وبحوثهم التخصصية .االجتماع الديني
القدرة على وصف  وترجمة المعلومات والموضوعات العلمية الى بحوث انسنية ، مع تعليم الطلبة   -

 على كيفية تطبيقات ووصف المادة العلمية.
مدار البحث والدراسة باعتماد والمجتمعات  واديانها  تعليم الطالب  عن االفادة من الميدان والثقافات  -

 الجتماعيةجملة من المناهج االنثروبولوجية  وا
على وفق االتجاهات وااليديولوجيات والعقائد  الوقوف على برامج  سوسيو وانثروبولوجيا االديان -

 وتقاليدها على الفرد والجماعة لمختلفة ، من خالل دراسة التاثيرات الدينية ومعتقداتها وعاداتهاا
 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
، وجعل الطلبة مدركين  اهم مبادي السوسيولوجيا الدينية واالنثروبولوجيا الدينية التعرف على   -1أ

     الطارها العام

االجتماعية في الميدان التخصصي من خالل اعتماد الطرق العلمية في  التعرف على اهم االشكاليات -2أ

 الدراسة والبحث ، وبالتالي وضع المقترحات والحلول لمعالجة جملة من االشكاليات والمعوقات.

، واالجتماع الديني في مجال االنثروبولوجيا  لطلبة  للقيام بالدراسات المجتمعات ودياناتهااعداد ا -3أ

 قدراتهم البحثية واالمبريقية. رويمن خالل تط
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 تقسيم المقرر الى قسمين نظري وعملي – 1ب 

 

 أن يجد الطالب توافقا بين الدراستين النظرية والميدانية  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 شبكة االتصاالت العنكبوتية –المحاضرات  –الكتب المنهجية 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 التقارير والواجبات واالمتحانات –المناقشات الحوارية  -االختبارات القصيرة  -التحضير  

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 الطالب على احترام المواعيد من خالل التزامه بالتوقيتات المنوطة به نعويد -1ج         

 االلتزام باداء الواجبات بمواعيدها ، مع ترسيخ مبادىء التعاون والمساعدة بين الطلبة -2ج

بواقع الثقافات الدينية ومقارنة مخرجات تسهم في االرتقاء  انيقدم ينالعلمي ينالتخصص ان هذين  -3ج

 الل الدراسة والبحوثاالديان من خ

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 4الصفحة 

 
  

 المحاضرات الصفية والصوتية –الشبكة العنكبوتية  –المصادر المتاحة في المكتبتين الورقية وااللكترونية 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

االختبارات  –تساؤالت الطالب واستفهاماته  في الحضور الواقعي واالفتراضي  –التحضير داخل الصف 

 االمتحانات -التقارير  –القصيرة 

 

 
 

 

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

 مقارنة المتغيرات  مع المجتمعات المناظرة وغير المناظرة والعمل بالممكن  -1د

 التدريب على مهارات البرامج  االلكترونية ذات العالقة بالتعليمين الحضوري واالفتراضي-2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الكتب والمجالت  والتجارب العالمية من المواقع االلكترونية ذات الصلة

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات -االختبارات   –العصف الذهني 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

زيارات ميدانية  ساعة  3 االنثرو الدينية So1S4SR33  رابع  انثرو

 لبعض

المؤسسات ذات 

 التخصص



  
 5الصفحة 

 
  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 املتابعة اثناء العمل وتقسيمهم اىل جماميع -

 رتقييم العروض املقدمة من الطلبة ومالحظتهم ابستمرا -

 يف العملااللتزام مبدد االجناز عند تقدمي الواجبات لتدريبهم على احرتام الوقت وسرعة االجناز والدقية املوضوعية  -

تدريب الطلبة على استخدام الربامج االلكرتونية املتبعة عامليا كنوع من التعليم املدمج لغرض االطالع واالفادة من تلكم  -
 التجارب

-  
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 
 بنجاح  والقبول ابجلامعة حبسب نظام القبول املركزي  ، واملقابالت اجتياز املرحلة االعدادية بفرعيها العلمي واالديب

 
 
 
 
 
 
 



  
 6الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر املعتمدة  واملتخصصة  -

 مصادر الشبكة االلكرتونية -

 املقاالت والبحوث والدراسات -

 وغريها –مكتبة الكلية  –مكتبة القسم  –املكتبات ومنها  -

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 = = = = = = = = = == = = = = = = أساسي االنثرو الدينية  لرابعة السنة ا

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

  
 8الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

  علم االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

 / االنثروبولوجيا الدينية SO1S4SR33  اسم / رمز المقرر .3

 الصفين الواقعي واالفتراضي –الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 انثرو/  فصلي  الرابعة الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6/12/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وتطوره وما طرا عليه ونشاته   هذا احلقلبشكل عام ومعرفة امهية  طالب مبفهوم االجتماع واالنثروبولوجيا الدينيةيهدف اىل تعريف ال
 الدينية املنظريني والنظرايتلتطرق اىل اهم من اضافات مع ا

 
 
 
 
 
 
 

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 مقررمخرجات ال .12

  هداف المعرفية األ -أ
 المهمة الفروع كونها من  يف بمجال  االجتماع الديني واالنثروبولوجيا الدينيةالتعر-1أ

يقوم على ثقافة  قبول االخر بصرف  ضرورة  توجيه الطلبة لهذا التخصص الحيوي في خلق مجتمع-2أ

 النظر عن عقيدته ودينه

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تقسيم المقرر الى قسمين نظري وعملي  ، وان يجد الطالب توافقا وانسجاما في المعلومات  – 1ب

 النظرية والتطبيقية

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشبكة العنكبوتية –المحاضرات  –الكتب المتخصصة 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات  –االختبارات القصيرة  –المناقشات والحوارات  –التحضير 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعويد الطالب على احترام الوقت-1ج

 االخرينالمبادرة بمساعدة  -2ج

 االلتزام باداء الواجبات بمواعيدها-3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المجالت والتقارير العلمية –الشبكة العنكبوتية  –المصادر المتاحة في المكتبات 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 د. زيدان عبدالباقي / علم االجتماع الديين - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

من منظور  –الدين والتدين –هيبة سيف الدين /الظاهرة الدينية  -
 االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

 

 االمتحان -التساؤالت واالستفهامات  –التقارير  –التحضير 

 

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

 المجتمعات االخرى والعمل بالممكن ثقافة وحضارة  مع  مقارنات ثقافية -1د

 التدريب على مهارات البرامج االلكترونية  ذات العالقة بالتعليم االلكتروني وتطبيقاتها -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الفهم والمقارنات  12 4- 1

 والمقاربات
ية دراسة االنسان كيف

 والمجتمع دينيا
التحضير 

 والمناقشة
التفاعل 

 واالختبارات
الخاص كتابة التقرير  15  9 – 5

عن أي موضوع من 

محاور المادة التي 

تعلمها خالل السنة 

 الدراسية

ادوات البحث 

 االنثروبولوجي

 والسوسيولوجي

كالمقابالت والمالحظة 

بالمشاهدة  والمشاركة 

واالخباريين والوثائق 

 والسجالت

المناقشة 

 والتحليل
االختبارات 

 والملخصات

حوارات وتلخيص    12   13 – 12

 المادة
استحضار الدراستين 

 النظرية واالمبريقية
المحاضرة 

 والمناقشة
اختبارات 

 شفهية
مراجعات في   6   15 – 14

مقارنات االديان 

ومجتمعاتها زمانيا 

 ومكانيا

الوقوف قسمي  

الدراسة في منظور 

علم االجتماع 

واالنثروبولوجيا 

 الدينية 

 

 االمتحان النقد والتحليل 
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 امحد واعظي زادة / اجملتمع الديين واجملتمع املدين -

 امحد شليب / مقارنة االداين -

 علي شريعيت / اتريخ معرفة االداين -

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 رسائل واطاريح ذات العالقة  -

 جمالت وتقارير حديثة -

 حبوث متخصصة معاصرة -

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع متخصصة يف علم االجتماع واالنثرو الدينية ومقارنة االداين -

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 متابعة اخر البحوث والدراسات في هذا المجال  -
 الوقوف على التجارب الحضارية  والثقافية  الدينية  للوصول الى صيغ التعايش وقبول االخر -
قوف على جملة من التجارب  ومقارنتها مع حضارتنا التخصص والوحث الطلبة في اعتماد هذا  -

 االسالمية وارثنا الحضاري الذي يتماشى مع المدنية وفضائلها القيمية .
-  
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 /كلية االداب جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع  القسم الجامعي / المركز  .2

 المشكالت االجتماعية  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  كورسات   سي  النظام الدرا .5

 اليوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/4/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن متطلبات المشكلة االجتماعية وأسبابها, وتعريف الطلبة بنماذج من 

 اعية واالقتصادية ومشكالت األسرة والمرأة, وتمكينهم من تحليل هذه المشكالت من خاللالمشكالت االجتم

 معرفة أسبابها وأثارها على المجتمع,ومن ثم وضع المعالجات والمقترحات للحد منها.
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 والفهم  المعرفة-أ

      المشكلة االجتماعية.يذكر صفات   -1أ

 يصفوا العوامل واالسباب المؤدية الى تكوين المشكالت االجتماعية.-2أ

 .مت في هذة المجال الحيويداو الرؤى التي استخ بالمنطلقاتتبصير الطلبة  -3أ

 تحليل االثار الناجمة عن وجود المشكالت االجتماعية على الفرد واالسرة والمجتمع.-4أ

 التفكك االجتماعي والعمليات االجتماعية. بين يميزوا -5أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ماعيةتتحليل الطلبة لماهية المشكلة االج – 1ب 

 تماعية التي تعصف بالمجتمع.تفسير المشاكل والظواهر االج- 2ب 

 تنظيم المقرر التعليمي بما يساعد على تحقيق االهداف مستقبال.  – 3ب 

 

 عليم والتعلم طرائق الت     

 

 المحاضرة ,والمناقشة

 

 

 طرائق التقييم      

 

 عبر وسائل التواصل االجتماعي  االختبارات التحريرية, 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

 تفسير المشكلة االجتماعية باالعتماد على المنطلقات االجتماعية والنظريات التي استعملت في -3ج

 التحديد والوصف.             

 ت الموجودة في المجتمع.ايجاد الحلول لبعض المشكال -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مجانية بعض الظواهر والمشكالت االجتماعية -

 العصف الذهني من خالل االمثلة الواقعية,اسباب المشكالت الموجودة,نماذج من المشكالت االجتماعية  -
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 طرائق التقييم    

 

 ث.االسئلة المباشرة , قراءة في كتاب, التقارير والبحو

 
 

 

 .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 

بحث واالستقصاء عن موضوعات اعمق تعاني منها اكبر شريحة من افراد ـ نحصل على المعرفة عن طريق ال

 المجتمع وخاصة الفئات المهمشة 

 ـ تنمية االحساس بمشكالت المجتمع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وتنمية المسؤولية المجتمعية 

 ـ تقبل النقد والرأي االخر 

 المجموعات ـ غرس حب العمل على شكل مجموعات والتنافس بين 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 ـ اختبارات شفوية لتقويم فهم الطلبة من خالل طرح اسئلة وتشجيع الطلبة على المشاركة وابداء الرأي 

ـ استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس من خالل استبانات عن 

 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 

 ـ تخصيص درجات لمشاركة الطلبة باألسئلة التي تطرح في المحاضرة 

 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 

اوبحوث حول المشكالت  المستجدة على الساحة وخاصة العراقية في ظل التحوالت ومايعانيه المجتمع من 

 تحديات افرزت مشكالت جمة 
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 بنية البرنامج  .11

 ت والساعات المعتمدةالشهادا .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 ال يوجد الثانية
المشكالت 

 االجتماعية
64 

  

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة وحدة ( ساعة 64تتطلب )

     

     

    

    
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 دم بالحضور للمحاضرات في الوقت المحداالهتما 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

 
 ول املركزي ــــــ القب

 ـــــ امتحان القبول للقسم 
 ــــــ املقابلة 

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 ـ دليل كلية االداب / جامعة بغداد 
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 ـ دليل الطالب 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

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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 وذج وصف المقررمن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع  القسم الجامعي / المركز .2

 المشكالت االجتماعية اسم / رمز المقرر .3

 بكلوريوس اجتماع  البرامج التي يدخل فيها .4

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الثاني / السنة الثانية  الفصل / السنة .6

 64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 11/4/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ابملعلومات االساسية عن متطلبات املشكلة االجتماعية واسباهبا , وتعريف الطلبة بنماذج من املشكالت ويد الطلبة تز 

 ملشكالت من خالل التعرف على اسباهبا وأاثرها على اجملتمع ومن مث وضع املعاجلات االجتماعية ,ومتكينهم من حتليل هذة ا

 واملقرتحات للحد منها.

 
 
 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 المعرفة والفهم  - أ

 جعل الطلبة قادرين على ان: 
 يذكروا أهم صفات المشكلة االجتماعية  -1أ

 ل المؤثرة في وجود المشكلة االجتماعية.يصفوا العوام -2أ

 يقدموا شرحا موجزا للنظريات التي تفسر) وجود المشكلة االجتماعية( -3أ
 التفكك االجتماعي والعمليات االجتماعية.يذكروا الفرق بين  -4أ
 يشرح الطلبة االثار الناجمة عن المشكلة االجتماعية. -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      

 

 المحاضرة, المناقشة.

 

 

 طرائق التقييم      

 

 عبر وسائل التواصل االجتماعي  رية, انجاز التقارير.االختبارات التحري

 

 
 مهارات التفكير -ج

 توظيف محتوى مادة المشكالت االجتماعية لتحليل ما يعانيه المجتمع من مشكالت وظواهر  -1ج

 اجتماعية.    

 وضع المقترحات للحد من المشكالت التي يعاني منها المجتمع. -2ج

 على النظريات االجتماعية. تفسير المشكلة باالعتماد -3ج

 ايجاد الحلول لبعض المشكالت الموجودة في المجتمع.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 معالجة الظواهر االجتماعية وحل المشكالت 

 طرائق التقييم    

 

 ئلة المباشرة, قراءة في كتاب, التقارير.ساال
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 رات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المها –د 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية مع االخرين والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها -1د

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير المهارات والقدرات )المحاضرات -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
خرجات التعلم م

 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 

 قشةوالمنا

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

  3 
 2ـ1

 الحفظ والتحليل   
منطلقات نظرايت علم 

 االجتماع 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

4 
 2ـ1

 الفهم والتحليل   
الوجه االخر للمشكلة 

 االجتماعية 
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

5 

 2ـ1

 لفهم والتحليلالحفظ وا

 اسباب املشكالت االجتماعية
المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

 الشفهية

واالختبارات 

 التحريرية

6 
 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 التغري ومشكالته 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

7 

 2ـ1

 الحفظ والفهم والتحليل

 تفكك هيكل التنظيم 
المحاضرة 

 والمناقشة

سئلة األ

 الشفهية

واالختبارات 

 التحريرية

8 

 2ـ1

 حفظ وفهم الموضوع
 التصنيع ومشكالته 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

9 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 العمل ومشكالته 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

12 

 2ـ1

 الحفظ والتحليل   
 ماعي مفهوم التفكك االجت

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

11 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 انواع التفكك االجتماعي 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

12 

 2ـ1

 الحفظ والفهم والتحليل
 التفكك والعمليات االجتماعية 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 ةالشفهي
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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

22 

 2ـ1

 حفظ وفهم الموضوع
 التسول 

المحاضرة 

 والمناقشة

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

 الفهم والتحليل   
 مشكالت وقت الفراغ 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

ات واالختبار

 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 
 والدكتوراه اليت تتناول مناذج من املشكالت االجتماعية

يل المثال متطلبات خاصة ) وتشمل على سب

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( المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل عمادة الكلية والقسم ل عدد من الطلبة أق

 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 

 ناقشةوالم

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

32 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 جنوح االحداث 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية

31 

 2ـ1

 الحفظ والفهم والتحليل
 اجلرمية 

المحاضرة 

 والمناقشة

األسئلة 

واالختبارات 

 التحريرية

32 

 2ـ1

 الفهم والتحليل   
 االرهاب 

المحاضرة 

 مناقشةوال

األسئلة 

واالختبارات 

 الشفهية
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  انثروبولوجيا سياسية

 / انثروبولوجيا  الرابعةالمرحلة  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات 

 على الصف االلكتروني  –الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 9/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الثقافة السياسية فضال عن بداية الفكر السياسي و تطوره والتنظيمات  بأهميةيهدف المقرر الى تعريف الطالب 

 .السياسية القديمة والحديثة 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  السياسي التعريف بمجال االختصاص االنثروبولوجي        -1أ

 .في الحياة االجتماعية  الثقافة السياسيةه الطالب على أهمية توجي      -2أ

 -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .السياسة  ماهيتعليم الطالب   - 1ب 

 .تعليم الطالب على معرفة النظم السياسية و انواع السلطات ونظريات نشأة الدولة  – 2ب 

 -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب و المصادر المكتبية و االلكترونية .

 التقارير الواقعية .

 العصف الذهني 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 الحضور الفاعل داخل الصف 

 االختبارات 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . على احترام اراء االخرين و ثقافة االنتخابات تعليم الطالب   -1ج         

 .تعويد الطلبة على احترام الوقت في انجاز المهام  -2ج

 . بالسياسةترغيب الطلبة في دراسة كل ما يتعلق   -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات 

 الكتب 

 االطالع على التجارب العالمية من خالل االنترنت 

 الكتابة عن بعض الحاالت المتميزة و مناقشتها مع الطلبة وفق المحاور .

 

 

 
 طرائق التقييم    

 المشاركات الفاعلة 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 

 

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

 من المتفوقين و المهتمين بجانب االنثروبولوجيا السياسية اعداد طلبة   -1د

 . على أهمية الوقت في تحقيق الحلول السياسية للمشاكل القائمةالحرص  -2د

 التعلم على نقد المشاكل بطريقة موضوعية . -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الكتب و التجارب العالمي  من االنترنت و المواقع االلكتورنية ذات االهتمام .

 

 

 
 طرائق التقييم          

 العصف الذهني 

 االختبارات 

 االمتحان 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نظرايت العقد االجتماعي  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 السياسة واحلكم -2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اليت تكتب عن السياسةاجملاالت 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ) احتاد مكتبات اجلامعات املصرية (

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القراءة و الفهم و  6 1-3

 الحفظ 
التعريف بمادة 

 انثروبولوجيا السياسية  
مصدر كتاب  

 + محاضرات 
التحضير 

 أداء –الفاعل 

 الواجب 
التحضير  + العصف  6 4-6

 الذهني 
 كتابة ملخص تاريخ الفكر السياسي 

عن حالة 

يختارها 

الطالب مطبق 

 عليها ما تعلمه 

االختبارات 

القصيرة و 

التقرير 

 الملخص 

الفهم و المقارنة بأبداء  4 7-8

  اآلراء
كيفية تطور الفكر 

 السياسي
العصف 

 –الذهني 

 التحضير 

التفاعل داخل 

 الصف 

استيعاب المادة و  6 9-11

و ابداء  األسئلةطرح 

 الحلول و المعالجات 

نظريات العقد 

 االجتماعي 
  –التحضير 

 و المناقشة 
التفاعل داخل 

 –الصف 

االختبارات 

 القصيرة
كتابة التقرير الخاص  4 12-13

بأي محور يختاره 

 الطالب و بالتحليل 

النسق السياسي والبناء 

 االجتماعي 
المناقشة و 

 التحليل 
االختبار و 

 الملخصات 

المحاضرة و  اشكال النظم السياسية   4 14-15

 المناقشة 
 االمتحان 
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

  
 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 مركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 .ج الوزاري هالكتب وفق المن  

 كتب و مصادر من االنترنت 

 المقاالت و البحوث .
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 مخطط مهارات المنهج

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

 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

نرروبولوجيا اال  رابعلا

 لسياسيةا
 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 و النفسية  عقلية الصحة ال

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1212-9-21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطالب أبمهية الصحة العقلية و النفسية يف احلياة العامة فضال عن تعريفه اببرز االمراض النفسية والعقلية السائدة يف اجملتمع-1
  املعاصر و دور االختصاصي االجتماعي يف التعامل مع املصابني هبذه االمراض و طبيعة اخلدمات االجتماعية املقدمة هلم 

كمتخصص  ملوضع الصحة العقلية عرفه المم االس  واملباد  ال ي من أناها ا  تعم  الفمم احلقيقي لالمهية اكساب الطلبة امل -2
 للطالب اجلامعي ..

 والنفسية  الصحة العقلية ةأبختصاص ماد ةدراسه املفاميم العام -3
  ابالضطراابت العقلية والنفسية وكيفية الوقاية منما وعالجما تعريف الطلبة  -4
 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11
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  االهداف المعرفية . ا-أ

 والنفسية الصحة العقليةجعل الطلبه مستوعبين اهميه الماده العلميه    -1أ

 االستفاده من البحوث ذات العالقه بالموضوع-2أ

 والنفسية  عقليةالصحة ال المهمه لمادهتهيئه الطلبه لالستعانه باالسس والشرح الموضوعات -3-

 تعليم الطلبه الخطوات العلميه الصحيحه لتطوير قدراتهم -4أ

 5أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 بالموضوع ةتطوير مهارات الطلبب 1

 ةبالمناقش ةاشراك جميع الطلب – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 العلميه بين صفوف الطلبهاستخدام المناقشه -

 استخدام التقنيات العلميه الحديثه-

 تدريبات ال صفيه للمشاركه مع الماده العلميه-

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات دورية -

 والنفسية  عقليةالصحة الحلقات نقاشية حول الماده العلمية الخاصة -

 تدريبات عمليه مباشرة-

 

 

 

 والقيمية :االهداف الوجدانية -ج

 االلمام باهميه الموضوع  -1ج         

 تصنيف مهارات التفكير-2ج

 التصميم المنظم  للتعليم مع التركيز على اساليب التعلم الفردي-3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 ا التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه-

 الصحة العقلية والنفسية   لمادهطرح افكار متعدد لها عالقه بالمفاهيم االساسيه -

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير-

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بالمفاهيم -
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 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 

 

 
 

 

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

 تشجيع الطلبه على التعامل مع الماده العلميه-1د

  الصحة العقلية والنفسية  القدره على انتاج وسائل معينه لتدريس مهارات التفكير لماده -2د

 تقييم العمليات المعروضه امام الطلبه-3د

 تنميه قدرات الطلبه على تحليل المحتوى-4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه -

 صحة عقلية طرح افكار متعدد لها عالقه بماده  -

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير    -  

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 الصحة العقلية والنفسية  حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بماده  -

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري   

المرحلة الرابعة 

فرع الخدمة 

 االجتماعية 

الصحة العقلية    

 والنفسية

 ( وحده معتمده31البكالوريوس تتطلب )
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 املتابعه اثناء العمل كمجموعات  -
 االمتمام مبدى االلتزام ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات  -
 مالحظه وتقييم العروض من قبل بقيه طلبه اجملموعه للطلبه املقدمني العرض .-
 
 
 
 

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

 القبول املركزي  -
 امتحا  القبول للقسم -
 املقابله-
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 جامعه بغداد  \دليل كليه االداب  -
 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 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
 االهداف المهاراتية

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

المرحلة 

الرابعة فرع 

الخدمة 

 االجتماعية

So2w4mh27     الصحة

العقلية 

 والنفسية

 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي
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 المقررموذج وصف ن

 

 وصف المقرر

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع   / المركز علميالقسم ال .2

 الصحة العقلية والنفسية   اسم / رمز المقرر .3

 Google Classroomصف اليكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2121 الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 12/9/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب أبمهية الصحة العقلية و النفسية يف احلياة العامة فضال عن تعريفه اببرز االمراض النفسية والعقلية السائدة يف اجملتمع
 املعاصر و دور االختصاصي االجتماعي يف التعامل مع املصابني هبذه االمراض و طبيعة اخلدمات االجتماعية املقدمة هلم  

كمتخصص للطالب صحة عقلية   عرفه المم االس  واملباد  ال ي من أناها ا  تعم  الفمم احلقيقي لالمهية اكساب الطلبة امل -2
 اجلامعي ..

 صحة عقلية  ةأبختصاص ماد ةدراسه املفاميم العام -3
 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 الصحة العقلية والنفسية  جعل الطلبه مستوعبين اهميه الماده العلميه    -1أ  

 االستفاده من البحوث ذات العالقه بالموضوع-2أ

 صحة عقلية تهيئه الطلبه لالستعانه باالسس والشرح الموضوعات المهمه لماده -3-

 تعليم الطلبه الخطوات العلميه الصحيحه لتطوير قدراتهم -4أ

 5أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب   

 ب تطوير مهارات الطلبة بالموضوع1

 اشراك جميع الطلبة بالمناقشة – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ا التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه-

 الصحة العقلية والنفسية    طرح افكار متعدد لها عالقه بالمفاهيم االساسيه لماده-

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير-

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات دورية -

 الصحة العقلية والنفسية    حلقات نقاشية حول الماده العلمية الخاصة -

 تدريبات عمليه مباشرة-

 
 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج  

 االلمام باهميه الموضوع  -1ج         

 تصنيف مهارات التفكير-2ج

 التصميم المنظم  للتعليم مع التركيز على اساليب التعلم الفردي-3ج

 -4ج   

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه -

 الصحة العقلية والنفسية   طرح افكار متعدد لها عالقه بماده  -

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير    -  

 

 طرائق التقييم    

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 الصحة العقلية والنفسية   حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بماده  -
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 بنية املقرر 

 

 

 

 

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د   

 الشخصي (.

 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

 طريقة التقييم طريقة التعليم املوضوعاسم الوحدة / أو  خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع

  مدخل مفاميمي :  القراءة و احلفظ  6  1-2
  الصحة العقلية والنفسية 

كتاب مصدر + 
 انرتنت 

 حتضري الواجب 

 اتريخ املرض العقلي  مناقشة و عصف ذمين  9 3-5
 والنفسي 

تقرير صغري +  كتاب + انرتنت 
 اختبار قصري 

 اختبارات  كتاب و انرتنت  االمراض النفسية والعقلية  اختبارات + حتضري   9 8 -6

أنواع االمراض العقلية  حفظ و مناقشة  9 11 -9
واالمراض  والنفسية 

 االجتماعية 

 حتضري و مناقشة  كتاب و انرتنت

تشخيص االمراض العقلية  حتضري و مناقشة  9 14 -12
 و النفسية  وطرق عالجما 

 

 اختبار قصري  كتاب 

مناقشة احملاور بطريقة   عصف ذمين  3 15
 الرتابط العلمي 

مناقشة التقارير و  كتابة تقرير 
 تلخيصات 
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

للثقافة  األعلىالصحة العقلية يف العامل  اتليف روبرت دجيارليه واخرو  اجملل  
2004  

  عبد العزيز القوصيد  أس  الصحة النفسية
 

يف الصحة العقلية ... االمراض النفسية و العقلية و االحنرافات السلوكية د 
 سعد جالل 

 املدخل اىل الصحة النفسية د صالح خميمر مكتبة االجنلو املصرية 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 ختص املادة مواقع متعدده 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

التحديث المستمر للماده الدراسه سنويا من خالل البحث والدراسه المستمره للمصادر والمراجع العلميه   

 الحديثه. 
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علم االجتماع الديني 

 
 بكالوريوس اداب / علم االجتماع /  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 الفصلي النظام 

 على الصفين المباشر وااللكتروني –الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وقوانين االنثروبولوجيا الدينية وعلم تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن اسس ومبادىء ونظريات  -

 أهميته في دراساتهم وبحوثهم التخصصية .، ومدى االجتماع الديني
القدرة على وصف  وترجمة المعلومات والموضوعات العلمية الى بحوث انسنية ، مع تعليم الطلبة   -

 على كيفية تطبيقات ووصف المادة العلمية.
ماد مدار البحث والدراسة باعتوالمجتمعات  واديانها  تعليم الطالب  عن االفادة من الميدان والثقافات  -

 جملة من المناهج االنثروبولوجية  واالجتماعية
على وفق االتجاهات وااليديولوجيات والعقائد  الوقوف على برامج  سوسيو وانثروبولوجيا االديان -

 وتقاليدها على الفرد والجماعة لمختلفة ، من خالل دراسة التاثيرات الدينية ومعتقداتها وعاداتهاا
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
، وجعل الطلبة مدركين  اهم مبادي السوسيولوجيا الدينية واالنثروبولوجيا الدينية التعرف على   -1أ

     الطارها العام

االجتماعية في الميدان التخصصي من خالل اعتماد الطرق العلمية في  التعرف على اهم االشكاليات -2أ

 الدراسة والبحث ، وبالتالي وضع المقترحات والحلول لمعالجة جملة من االشكاليات والمعوقات.

، واالجتماع الديني في مجال االنثروبولوجيا  لطلبة  للقيام بالدراسات المجتمعات ودياناتهااعداد ا -3أ

 قدراتهم البحثية واالمبريقية. رويمن خالل تط
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 تقسيم المقرر الى قسمين نظري وعملي – 1ب 

 

 أن يجد الطالب توافقا بين الدراستين النظرية والميدانية  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 شبكة االتصاالت العنكبوتية –المحاضرات  –الكتب المنهجية 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 التقارير والواجبات واالمتحانات –المناقشات الحوارية  -االختبارات القصيرة  -التحضير  

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 الطالب على احترام المواعيد من خالل التزامه بالتوقيتات المنوطة به نعويد -1ج         

 االلتزام باداء الواجبات بمواعيدها ، مع ترسيخ مبادىء التعاون والمساعدة بين الطلبة -2ج

بواقع الثقافات الدينية ومقارنة مخرجات تسهم في االرتقاء  انيقدم ينالعلمي ينالتخصص ان هذين  -3ج
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 الل الدراسة والبحوثاالديان من خ

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات الصفية والصوتية –الشبكة العنكبوتية  –المصادر المتاحة في المكتبتين الورقية وااللكترونية 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

االختبارات  –تساؤالت الطالب واستفهاماته  في الحضور الواقعي واالفتراضي  –التحضير داخل الصف 

 االمتحانات -التقارير  –القصيرة 

 

 
 

 

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

 مقارنة المتغيرات  مع المجتمعات المناظرة وغير المناظرة والعمل بالممكن  -1د

 التدريب على مهارات البرامج  االلكترونية ذات العالقة بالتعليمين الحضوري واالفتراضي-2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الكتب والمجالت  والتجارب العالمية من المواقع االلكترونية ذات الصلة

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات -االختبارات   –العصف الذهني 

 

 بنية البرنامج  .11

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

زيارات ميدانية  ساعة 3 +علم االجتماع الديني So1S4SR33  رابع اجتماع 

 لبعض

المؤسسات ذات 

 التخصص

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 املتابعة اثناء العمل وتقسيمهم اىل جماميع -

 رتقييم العروض املقدمة من الطلبة ومالحظتهم ابستمرا -

 يف العملااللتزام مبدد االجناز عند تقدمي الواجبات لتدريبهم على احرتام الوقت وسرعة االجناز والدقية املوضوعية  -

تدريب الطلبة على استخدام الربامج االلكرتونية املتبعة عامليا كنوع من التعليم املدمج لغرض االطالع واالفادة من تلكم  -
 التجارب

-  
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 
 بنجاح  والقبول ابجلامعة حبسب نظام القبول املركزي  ، واملقابالت اجتياز املرحلة االعدادية بفرعيها العلمي واالديب
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر املعتمدة  واملتخصصة  -

 مصادر الشبكة االلكرتونية -

 املقاالت والبحوث والدراسات -

 وغريها –مكتبة الكلية  –مكتبة القسم  –املكتبات ومنها  -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

االجتماع   الرابعة اجتماع السنة 

 -الديني
 = = = = = = = = = == = = = = = = أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 / كلية االداب جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

  علم االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

 / علم االجتماع الديني SO1S4SR33  اسم / رمز المقرر .3

 الصفين الواقعي واالفتراضي –الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي – الرابعة الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6/12/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وتطوره وما طرا عليه ونشاته   هذا احلقلبشكل عام ومعرفة امهية  طالب مبفهوم االجتماع واالنثروبولوجيا الدينيةيهدف اىل تعريف ال
 الدينية اهم املنظريني والنظرايت لتطرق اىلمن اضافات مع ا

 
 
 
 
 
 
 

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 مقررمخرجات ال .12

  هداف المعرفية األ -أ
 المهمة الفروع كونها من  يف بمجال  االجتماع الديني واالنثروبولوجيا الدينيةالتعر-1أ

يقوم على ثقافة  قبول االخر بصرف  ضرورة  توجيه الطلبة لهذا التخصص الحيوي في خلق مجتمع-2أ

 النظر عن عقيدته ودينه

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تقسيم المقرر الى قسمين نظري وعملي  ، وان يجد الطالب توافقا وانسجاما في المعلومات  – 1ب

 النظرية والتطبيقية

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشبكة العنكبوتية –المحاضرات  –الكتب المتخصصة 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات  –االختبارات القصيرة  –المناقشات والحوارات  –التحضير 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعويد الطالب على احترام الوقت-1ج

 االخرينالمبادرة بمساعدة  -2ج

 االلتزام باداء الواجبات بمواعيدها-3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المجالت والتقارير العلمية –الشبكة العنكبوتية  –المصادر المتاحة في المكتبات 

 
 طرائق التقييم    



 

  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 االمتحان -التساؤالت واالستفهامات  –التقارير  –التحضير 

 

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

 المجتمعات االخرى والعمل بالممكن ثقافة وحضارة  مع  مقارنات ثقافية -1د

 التدريب على مهارات البرامج االلكترونية  ذات العالقة بالتعليم االلكتروني وتطبيقاتها -2د

 -3د

    -4د



 

  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 د. زيدان عبدالباقي / علم االجتماع الديين - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

من منظور  –الدين والتدين –هيبة سيف الدين /الظاهرة الدينية  -
 االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

 الديين واجملتمع املدينامحد واعظي زادة / اجملتمع  -

 امحد شليب / مقارنة االداين -

 علي شريعيت / اتريخ معرفة االداين -

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لتعريف بمفهومات ا القراءة والفهم والحفظ 12 4- 1

االجتماع واالنثرو 

مع بيان اهميتها  الدينية

في حياة الفرد 

 والجماعة

المحاضرات 

مع المصادر 

 المعتمدة

التحضير 

الفاعل واداء 

 الواجب 

التحضير والعصف  15  9 – 5

 الذهني
موضوعات المادة 

وفرضياتها 

والنظريات الخاصة 

بها وطبيعة المادة 

دورها في الدراسات و

 االجتماعية

حوار  محاضرات

 ونقاشات

الفهم والمقارنة بابداء  12   13 – 12

 االراء 
دور الباحث 

 االنثروبولوجي

والسوسيولوجي في 

مجال االجتماع 

واالنسنة الدينية 

تشخيص االخطاء ب

 والمشكالت التى

تواجه الدراسات في 

 هذا الحقل

 –التحضير 

العصف 

 الذهني

التفاعل 

 الصفي

الفهم والمقارنات  6   15 – 14

 والمقاربات
دراسات عربية 

  –وعالمية 
التحضير 

 والمناقشة
التفاعل 

 واالختبارات
      
      
      



 

  
 13الصفحة 

 
  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 رسائل واطاريح ذات العالقة  -

 جمالت وتقارير حديثة -

 حبوث متخصصة معاصرة -

االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 
 مواقع متخصصة يف علم االجتماع واالنثرو الدينية ومقارنة االداين -

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 متابعة اخر البحوث والدراسات في هذا المجال  -
 الوقوف على التجارب الحضارية  والثقافية  الدينية  للوصول الى صيغ التعايش وقبول االخر -
قوف على جملة من التجارب  ومقارنتها مع حضارتنا حث الطلبة في اعتماد هذا التخصص والو -

 االسالمية وارثنا الحضاري الذي يتماشى مع المدنية وفضائلها القيمية .
-  
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 انثروبولوجيا القوميات

   انثروبولوجيا/  الرابعةالمرحلة  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات 

 على الصف االلكتروني  –الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 9/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .الطالب بالتنوع الثقافي والعرقي والقومي  يهدف المقرر الى تعريف
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 .في مجال القومياتالتعريف بمجال االختصاص        -1أ

 .معرفة الثقافات المتعددة  ه الطالب على أهميةتوجي      -2أ

 -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .وماهي مكوناته القومية  المجتمعماهوتعليم الطالب   - 1ب 

 .تعليم الطالب على قبول المختلف عنه قوميا   – 2ب 

 -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب و المصادر المكتبية و االلكترونية .

 التقارير الواقعية .

 العصف الذهني 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 الحضور الفاعل داخل الصف 

 االختبارات 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .تعليم الطالب على احترام تقاليد القوميات االخرى   -1ج         

 .لى احترام اآلخر وعدم التعصب تعويد الطلبة ع -2ج

 .القومياتة يتعلق بثقافة في دراسة كل ما ترغيب الطلب  -3ج

 

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     
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 المحاضرات 

 الكتب 

 االطالع على التجارب العالمية من خالل االنترنت 

 الكتابة عن بعض الحاالت المتميزة و مناقشتها مع الطلبة وفق المحاور .

 

 

 
 طرائق التقييم    

 المشاركات الفاعلة 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 

 

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

 كباحثين اجتماعيين المهتمين في مجال التعرف على القوميات اعداد طلبة من المتفوقين و   -1د

 .على أهمية الوقت في تحقيق الحل للمشاكل القومية الحرص  -2د

    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الكتب و التجارب العالمي  من االنترنت و المواقع االلكتورنية ذات االهتمام .

 

 

 
 طرائق التقييم          

 العصف الذهني 

 االختبارات 

 االمتحان 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 القوميات -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 القوميات اجملاالت اليت تكتب عن 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القراءة و الفهم و  6 1-3

 الحفظ 
ماهي انثروبولوجيا 

 القوميات
مصدر كتاب  

 + محاضرات 
التحضير 

 أداء –الفاعل 

 الواجب 
التحضير  + العصف  6 4-6

 الذهني 
 كتابة ملخص نماذج من القوميات

عن حالة 

يختارها 

الطالب مطبق 

 عليها ما تعلمه 

االختبارات 

القصيرة و 

التقرير 

 الملخص 

الفهم و المقارنة بأبداء  4 7-8

  اآلراء
العصف  المجتمعات القومية 

 –الذهني 

 التحضير 

التفاعل داخل 

 الصف 

استيعاب المادة و  6 9-11

و ابداء  األسئلةطرح 

 الحلول و المعالجات 

  –التحضير  الفروق بين القوميات

 و المناقشة 
داخل التفاعل 

 –الصف 

االختبارات 

 القصيرة
كتابة التقرير الخاص  4 12-13

بأي محور يختاره 

 الطالب و بالتحليل 

التعصب القومي 

 ومشاكله ؟
المناقشة و 

 التحليل 
االختبار و 

 الملخصات 

المحاضرة و  التسامح القومي    4 14-15

 المناقشة 
 االمتحان 

      



  
 5الصفحة 

 
  

 
 
 

 للتطور الشخصيالتخطيط  .13

  
 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 مركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 .ج الوزاري هالكتب وفق المن  

 كتب و مصادر من االنترنت 

 المقاالت و البحوث .
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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

انثروبولوجيا   الرابعة 

 القوميات
 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 / جامعة بغداد  اآلدابكلية  ؤسسة التعليميةالم .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بيئية / الثالث خدمة  اجتماعية خدمة

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي / الفصل االول 

 النظام االلكتروني  المعتمد   ادبرنامج االعتم .6

 التوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  17/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  لخدمة البيئية االبيئة بشكل عام وعن مكوناتها وتعريف تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن مفهوم  -

 االجتماعي في تحقيق اهداف العمل االجتماعي  االخصائيوماهي االساليب التي يتبعها 

 المهنية التي يمارسها االخصائي االجتماعي في مجال البيئة  باألدوارالقدرة على تعريف الطلبة  -

 المشكالت البيئية واسبابها ووضع العالج لها تمكين الطلبة من فهم  -

 التعرف على مظاهر التلوث واسبابه وانواعه ـ 

 ية مواجهة التحديات البيئيةالتعرف على كيف
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
معرفة الطلبة كيفية ايجاد  الحلول للمشكالت البيئية كالتلوث وغيرها بصفتهم اخصائيون   -1أ

 اجتماعيون 

 بيئية في العالم وكيف تم عالجها المشكالت المن التعرف على نماذج -2أ

 الخدمة البيئية ودورها في المجال البيئي التعرف على اهمية  -3أ
 اهم المدارس او االتجاهات التي فسرت العالقة بين االنسان والبيئة معرفة  -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ال البيئي في المجالتعرف على ماهية العمل االجتماعي  – 1ب 

 االخصائي االجتماعي في عالج المشكالت البيئية الوقوف على العقبات التي تواجه  – 2ب 

 مشاركة الطلبة في وضع افكار لحل بعض المشكالت   - 3ب 

 

      

 
 طرائق التعليم والتعلم      

ر منصات التواصل استخدام الحوار والمناقشة بتوجيه االسئلة والمعلومات عن طريق تبادل االراء عب

 االجتماعي 

 الطلبة بعمل تقارير تخص المادة المطروحة في المحاضرات تكليف 

 

 
 طرائق التقييم      

 عمل اختبار يومي بسؤال يخص المادة 

 النقاش عند عرض المحاضرة 

ة في تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم والتليكرام بعمل مجموعانجاز التقارير المطلوبة من الطلبة 

 التطبيق التليكرام
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تحفيز الطلبة على مواصلة العلم النه يعد بوابة التقدم  -1ج         

 هية المادة  المدروسة وكيف يمكن تطبيقها في المجال العملي تعريفهم بما-2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الجماعية بشان المادة وشرحها  ـ مشاركة اآلراء1

 ـ القيام بطرح امثلة من الواقع الحياتي تخص المادة لتوصيل المادة بشكل مفهوم 2

 ـ التشجيع على القراءة والمحاورة 3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 ـ االختبارات 1

 ـ اعطاء درجات تقيم الطلبة من خالل توجيه االسئلة ومشاركتهم في المناقشة 2

 اء درجات للطلبة الذين يؤدون الواجبات المطلوبة منهم ـ اعط3

تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم والتليكرام بعمل ـ اعطاء درجات للتقارير التي يقدمها الطلبة 4

 مجموعة في التطبيق التليكرام

 

 

 

 

 
 

 

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

 الخدمة البيئية ودورها في المجتمع تنشيط وتفعيل  دور الطلبة في فهم  -1د

 ممارسة الخدمة االجتماعية في المجال البيئي -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

  

 ـ مشاركة اآلراء الجماعية بشان المادة وشرحها 1

 لواقع الحياتي تخص المادة لتوصيل المادة بشكل مفهوم ـ القيام بطرح امثلة من ا2
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 ـ التشجيع على القراءة والمحاورة 3

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم والتليكرام بعمل االختبارات ، مع المناقشة والحوار في المحاضرات 

 اكمال المحاضرة / توجيه اسئلة  بعد مجموعة في التطبيق التليكرام
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

/ بيئية  اجتماعية  خدمة SOCw306 / خدمة الثالثة 

 فرع خدمة 

 اليوجد  ساعة 32

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مشاركة ومتابعة الطلبة يف احملاضرة تقدير املناقشات املقدمة من قبل الطلبة االلتزام ابلوقت احملدد عند تكليف الطلبة ابلواجبات 
 
 
 
 
 

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



  
 5الصفحة 

 
  

 القبول املركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لومات عن البرنامجأهم مصادر المع .14

  6002البيئة واجملتمع / د. حسني عبداحلميد / 

  6002جماالت العمل االجتماعي / د. فيصل الغرايبة / 
 6000املشكالت االجتماعية / د. حسني عبد احلميد / 

 ومحاية البيئة / د. هاين حممود السيداخلدمة االجتماعية  

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية لعامة ارات االمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 اساسي  خدمة بيئية   الثالثة خدمة 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع     / المركز علمي القسم ال .2

 SOCw306/ خدمة بيئية  اسم / رمز المقرر .3

 / افتراضي الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 / المرحلة الثالثة الفصل االول  الفصل / السنة .5

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  17/1/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

عن مفهوم البيئة بشكل عام وعن مكوانهتا وتعريف اخلدمة البيئية   وماهي االساليب اليت  تزويد الطلبة ابملعلومات األساسية -
 يتبعها االخصائي االجتماعي يف حتقيق اهداف العمل االجتماعي 

 القدرة على تعريف الطلبة ابالدوار املهنية اليت ميارسها االخصائي االجتماعي يف جمال البيئة  -
 شكالت البيئية واسبااها ووضع العال  اها متكني الطلبة من فهم امل -

 ـ التعرف على مظاهر التلوث واسبابه وانواعه 
 التعرف على كيفية مواجهة التحدايت البيئية

 
 
 
 

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

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 .12

  هداف المعرفية األ -أ
ت البيئية كالتلوث وغيرها بصفتهم اخصائيون معرفة الطلبة كيفية ايجاد  الحلول للمشكال  -1أ

 اجتماعيون 

 التعرف على نماذج من المشكالت البيئية في العالم وكيف تم عالجها -2أ

 التعرف على اهمية الخدمة البيئية ودورها في المجال البيئي  -3أ
 معرفة اهم المدارس او االتجاهات التي فسرت العالقة بين االنسان والبيئة  -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعرف على ماهية العمل االجتماعي في المجال البيئي  – 1ب   

 الوقوف على العقبات التي تواجه االخصائي االجتماعي في عالج المشكالت البيئية  – 2ب 

 مشاركة الطلبة في وضع افكار لحل بعض المشكالت  - 3ب 

 علم طرائق التعليم والت     

 

استخدام الحوار والمناقشة بتوجيه االسئلة والمعلومات عن طريق تبادل االراء عبر منصات التواصل 

 االجتماعي 

 تكليف الطلبة بعمل تقارير تخص المادة المطروحة في المحاضرات 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 عمل اختبار يومي بسؤال يخص المادة 

 النقاش عند عرض المحاضرة 

 از التقارير المطلوبة من الطلبة انج

 

 

 

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تحفيز الطلبة على مواصلة العلم النه يعد بوابة التقدم  -1ج

 تعريفهم بما هية المادة  المدروسة وكيف يمكن تطبيقها في المجال العملي -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ء الجماعية بشان المادة وشرحها ـ مشاركة اآلرا1

 ـ القيام بطرح امثلة من الواقع الحياتي تخص المادة لتوصيل المادة بشكل مفهوم 2

 ـ التشجيع على القراءة والمحاورة 3

 

 
 طرائق التقييم    

 

 ـ االختبارات 1

 ـ اعطاء درجات تقيم الطلبة من خالل توجيه االسئلة ومشاركتهم في المناقشة 2

 طاء درجات للطلبة الذين يؤدون الواجبات المطلوبة منهم ـ اع3

تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم والتليكرام بعمل  ـ اعطاء درجات للتقارير التي يقدمها الطلبة 4

 مجموعة في التطبيق التليكرام

 

 

 

 

 

 
 لتوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 المشكالت البيئية ومعرفة دورهم كأخصائيون اجتماعيون  تنشيط وتفعيل  دور الطلبة في فهم  --1د

 -2د

 -3د

 

  



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 6002البيئة واجملتمع / د. حسني عبداحلميد /  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  6002جماالت العمل االجتماعي / د. فيصل الغرايبة / 
 6000يد / املشكالت االجتماعية / د. حسني عبد احلم

 اخلدمة االجتماعية  ومحاية البيئة / د. هاين حممود السيد

  6002البيئة واجملتمع / د. حسني عبداحلميد /   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

  6002جماالت العمل االجتماعي / د. فيصل الغرايبة / 
 6000املشكالت االجتماعية / د. حسني عبد احلميد / 

 ية  ومحاية البيئة / د. هاين حممود السيداخلدمة االجتماع

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1- 2 4 
فكرة عامة عن مادة   التعرف على المادة

الخدمة البيئية وعن 

 البيئة ومكوناتها 

المحاضرة 

 والنقاش 
الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان 

3-4 4 
الفهم والشرح والتحليل 

 والحفظ 
اسباب  المشكالت 

البيئية  وماهي 

 المشكالت  وصورها 

المحاضرة 

 والنقاش 

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان 

 6 7ـ5
ليل الفهم والشرح والتح

 والحفظ 

التلوث وانواعه 

 ومصادر هذا التلوث 
المحاضرة 

 والنقاش 

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان 

 6 12ـ8
الفهم والشرح والتحليل 

  والحفظ 

تاريخ االهتمام بالبيئة 

 وعالقة االنسان والبيئة 
المحاضرة 

 والنقاش 

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان 

 4 12ـ11
الفهم والشرح والتحليل 

 ظ والحف

االتجاهات التي تفسر 

العالقة بين البيئة 

 واالنسان 

المحاضرة 

 والنقاش 

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان 

 14ـ 13
 

 

4 

الفهم والشرح والتحليل 

 والحفظ 

العمل االجتماعي 

 واهدافه ومجاالته 
المحاضرة 

 والنقاش 

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان 

15 2 

الفهم والشرح والتحليل 

 والحفظ

لخدمة دور ا

االجتماعية في المجال 

 البيئي 

المحاضرة 

 والنقاش 

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان 



  
 11الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
،اسخدام تطبيق  حبوث ومقاالت وجتارب من اجملالت العلمية ومواقع انرتنيت 

 اليوتيوب  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 تدريب الطلبة باعتبارهم  اخصائيين اجتماعيين على كيفية القيام بالعمل الجماعي للحفاظ على البيئة 

 عمل زيارات ميدانية مع دوائر حكومية خاصة بعمل البيئة كوزارة الصحة والبيئة 

 

 
 

























 



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم علم االجتماع

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 / المرحلة الثالثة بيئة ومجتمع 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب / علم االجتماع

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

  لثاني / الفصل افصلي 

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 النظام االلكتروني 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
  التوجد

 تاريخ إعداد الوصف  .8
11/4/0201 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 البيئة والمجتمع بصورة عامة عن مفهوم تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية  -

عالقة البيئة بالمفاهيم االجتماعية االخرى كالمعايير االجتماعية والسكان  القدرة على تعريف الطلبة على -

 والتنمية والقانون والطبقة االجتماعية 

 البيئة  ومكوناتها وتأثيرها على الثقافة واالدراك واللغة  فهممن تمكين الطلبة  -

 همية الوعي البيئي وخاصة في وقتنا الحاضر التعرف على ا

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 البيئة وعالقتها بالمفاهيم االخرى فهم لتعرف على ا  -1أ

 البيئة والمجتمع والتنمية والتفاعل التعرف على  -2أ

 اهمية الوعي البيئي ومؤسساته  -3أ

  -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الوعي البيئي تحليل الطلبة لماهية ـ 1ب           

  تفعيل دور مؤسسات الوعي البيئي – 2ب 

 . اهمية االعالم البيئي في التوعية – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

، تكليف ،طرح االسئلة  بين الطلبة واالستاذ  والذي يعتمد على تبادل االفكار المفتوحالمحاضرة، النقاش 

 الطلبة بكتابة تجارب الدول 

 

 
 طرائق التقييم      

 

القيام االمتحانات الفصلية .، ، المشاركة اليومية، انجاز البحوث، اإلضافات الخارجيةاالمتحانات اليومية

بمحاضرات على الكالس روم وارسال اسئلة خاصة بالمادة لغرض تهيئة الطلبة على االجابة ، عمل 

 مجموعات على التليكرام خاصة بالمادة 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 عالقة البيئة بالمفاهيم االجتماعية االخرى وتفسير اإلفادة من المادة العلمية في فهم  -1ج         

 معرفة الوعي البيئي القدرة على  -2ج

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

 التنسيق بين المؤسسات التي تهتم بالوعي البيئي القدرة على  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 4الصفحة 

 
  

 

 ، طرح االسئلة وتبادل االراء المحاضرةوالنقاش الجماعي المعمق، 

 طرائق التقييم    

 

االختبارات  الفصلية، المشاركات اليومية لدى الطلبة ، ، االمتحاناتاألسئلة الموضوعية واليومية

تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم والتليكرام بعمل مجموعة في التطبيق  ،التحريرية، انجاز التقارير

 التليكرام 
 

 

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

 لدراسة االنسان والبيئة والمجتمع توظيف المداخل النظرية  .-1د

 الوعي البيئي في المجتمع اهمية توضيح  -2د

 العالقة بين البيئة والمجتمع والتنمية تنمية قدرات الطلبة على التحليل للتعرف على -3د         

 بالبيئة والمجتمع معرفة المفاهيم واآلراء ذات العالقة تشجيع الطلبة على -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

، تفاعل الطلبة من ، تبادل االراء المشاركات اليومية، انجاز البحوث، اسئلة فكرية، النقاش في المحاضرات  

 الكالس روم والتليكرام بعمل مجموعة في التطبيقخالل 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

من خالل الكالس روم والتليكرام بعمل اليومية االختبارات  ،األسئلة الموضوعية واليومية، االمتحانات الفصلية

 مجموعة في التطبيق انجاز التقارير، 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المقرر أو المساقرمز  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ال يوجد  31 بيئة ومجتمع   / خدمة الثالثة 

     

     

     



  
 5الصفحة 

 
  

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 تنمية الوعي البيئي تدريب الطلبة على  عند تقديم الواجبات من قبِل الطلبة

 
 
 

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

 
قسم املنسوب إليه الطالب، والكلية والاجتياز املرحلة اإلعدادية )العلمي، واألديب( بنجاح والقبول يف اجلامعة 

 القبول املركزي، املقابلة.
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 6002البيئة واجملتمع /د. حسني عبداحلميد امحد / 
  6002البيئة واجملتمع / د. دمحم سعيد الدمنهوري / 

 



  
 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 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

 الثالثة / خدمة 
  أساسي بيئة ومجتمع  
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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
 بيئة ومجتمع 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 / افتراضي الزامي 

 الفصل / السنة .5
 الفصل الثاني / المرحلة الثالثة خدمة 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
31 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
11/4/2121 

 أهداف المقرر .8

 تزويد الطلبة ابملعلومات األساسية عن مفهوم البيئة واجملتمع بصورة عامة 
القدرة على تعريف الطلبة على عالقة البيئة ابملفاهيم االجتماعية االخرى كاملعايري االجتماعية والسكان والتنمية والقانون والطبقة  -

 االجتماعية 
 متكني الطلبة من فهم البيئة  ومكوانهتا وأتثريها على الثقافة واالدراك واللغة  -

 قتنا احلاضرالتعرف على امهية الوعي البيئي وخاصة يف و 

 
 
 

 
 

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
 التعرف على فهم البيئة وعالقتها بالمفاهيم االخرى   -1أ

 التعرف على البيئة والمجتمع والتنمية والتفاعل  -2أ

 اهمية الوعي البيئي ومؤسساته  -3أ
   -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ـ تحليل الطلبة لماهية الوعي البيئي 1ب   

 تفعيل دور مؤسسات الوعي البيئي  – 2ب 

 اهمية االعالم البيئي في التوعية.  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

، تكليف الطلبة المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار بين الطلبة واالستاذ  ،طرح االسئلة 

 بكتابة تجارب الدول 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

، انجاز البحوث، اسئلة فكرية، ، الواجبات اليومية، تفاعل الطلبة من خالل الكالس روم والتليكرام  الفصلية

 بعمل مجموعة في التطبيق

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اإلفادة من المادة العلمية في فهم وتفسير عالقة البيئة بالمفاهيم االجتماعية االخرى  -1ج

 القدرة على معرفة الوعي البيئي  -2ج

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

 القدرة على التنسيق بين المؤسسات التي تهتم بالوعي البيئي -4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

المحاضرة والذي يعتمد على تبادل االفكار بين  ، المناقشة تحديد وتشخيص المشكالت المحاضرات، 

 الطلبة واالستاذ  ،طرح االسئلة 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

المشاركات اليومية، انجاز البحوث، اسئلة فكرية، النقاش في المحاضرات، الواجبات اليومية، تفاعل الطلبة 

 من خالل الكالس روم والتليكرام بعمل مجموعة في التطبيق

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

 . توظيف المداخل النظرية لدراسة االنسان والبيئة والمجتمع -1د 1د

 توضيح اهمية الوعي البيئي في المجتمع  -2د

 تنمية قدرات الطلبة على التحليل للتعرف على العالقة بين البيئة والمجتمع والتنمية -3د         

 تشجيع الطلبة على معرفة المفاهيم واآلراء ذات العالقة بالبيئة والمجتمع-4د   
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 البنية التحتية  .12

 6002البيئة واجملتمع /د. حسني عبداحلميد امحد /  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 6002البيئة واجملتمع / د. دمحم سعيد الدمنهوري / 

 6002البيئة واجملتمع /د. حسني عبداحلميد امحد /  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 6002البيئة واجملتمع / د. دمحم سعيد الدمنهوري / 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 العديد من المواقع االنترنيت التي تخص البيئة 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

 الوعي البيئي ومؤسساته  التعرف على المادة 4 2 -1
المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

3-4 4 
الفهم واالستنتاج 

 والتحليل
 البيئة والمجتمع 

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 البيئة والسكان  الفهم والحفظ والتحليل 6 7ـ5
المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 البيئة والتنمية  الفهم والحفظ والتحليل 6 11ـ8
المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 الفهم والحفظ والتحليل  4 12ـ11
البيئة والعمليات 

 االجتماعية 

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 14ـ 13
 

 

4 
 البيئة والعلم  الفهم والحفظ والتحليل

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

 الفهم والحفظ والتحليل  2 15
البيئة والعمليات 

 االجتماعية 

المحاضرة 

 والنقاش

الحوار 

والنقاش 

 واالمتحان

      



  
 12الصفحة 

 
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 تدريب الطلبة  قبل التخرج بصفتهم اخصائيين اجتماعيين بالعمل على  حماية البيئة  -

 ماهي االليات المستخدمة لحل االزماتكوزارة البيئة ودوائر الحكومية  العمل زيارات ميدانية مع  -

  البيئية 
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 علم االنسان انثروبولوجيمدخل 

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1229-9-21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعريف بعلم االنثروبولوجي وعالقته بعلم النفس  -1

 األنثروبولوجيالتعرف والشرح الهم المفاهيم األساسية في علم -2

 القدرة على جمع المعلومات الميدانية وتحليلها وتوضيفها في مجال دراسات علم النفس-3

 0فهم ثقافة الشعوب ودراسة السالالت البشرية ومعرفة احلضارة ومكوانهتا وخصائصها وإجراء املقارنة بني ثقافات البشر-4
 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11
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  االهداف المعرفية . ا-أ

 االنسانجعل الطلبه مستوعبين اهميه الماده العلميه لعلم    -1أ

 االستفاده من البحوث ذات العالقه بالموضوع-2أ

 تهيئه الطلبه لالستعانه باالسس والشرح الموضوعات المهمه لماده المدخل -3-

 تعليم الطلبه الخطوات العلميه الصحيحه لتطوير قدراتهم -4أ

 5أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 بالموضوع ةتطوير مهارات الطلبب 1

 ةبالمناقش ةاشراك جميع الطلب – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام المناقشه العلميه بين صفوف الطلبه-

 التقنيات العلميه الحديثهاستخدام -

 تدريبات ال صفيه للمشاركه مع الماده العلميه-

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات دورية -

 حلقات نقاشية حول الماده العلمية الخاصة بالمدخل -

 تدريبات عمليه مباشرة-

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 االلمام باهميه الموضوع  -1ج         

 تصنيف مهارات التفكير-2ج

 التصميم المنظم  للتعليم مع التركيز على اساليب التعلم الفردي-3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 ا التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه-

 طرح افكار متعدد لها عالقه بالمفاهيم االساسيه لماده المدخل-

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير-

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بالمفاهيم -
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 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 

 

 
 

 

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

 العلميهتشجيع الطلبه على التعامل مع الماده -1د

 للمرحله علم االنسان القدره على انتاج وسائل معينه لتدريس مهارات التفكير لماده مدخل -2د

 تقييم العمليات المعروضه امام الطلبه-3د

 تنميه قدرات الطلبه على تحليل المحتوى-4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه -

 علم االنسان طرح افكار متعدد لها عالقه بماده مدخل  -

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير    -  

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 علم االنسان حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بماده مدخل  -

 

 بنية البرنامج  .11

 الدراسيةالمرحلة 
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري   

االنسان مدخل علم  So1sla03 االولى

  االنثروبولوجي 

 ( وحده معتمده31البكالوريوس تتطلب )
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 املتابعه اثناء العمل كمجموعات  -
 االهتمام مبدى االلتزام ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات  -
 مالحظه وتقييم العروض من قبل بقيه طلبه اجملموعه للطلبه املقدمني العرض .-
 
 
 
 

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

 القبول املركزي  -
 امتحان القبول للقسم -
 املقابله-
 

 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم  .14

 جامعه بغداد  \دليل كليه االداب  -
 دليل الطالب -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 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  So1sla03 االولى

االنسان ا

 االنثروبولوجي

 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

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع   / المركز علميالقسم ال .2

 So1sla03 اسم / رمز المقرر .3

 Google Classroomصف اليكتروني  -صف تقليدي   أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2119 الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2119-9-12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 علم ااالنسان االنثروبولوجي التعرف على امهيه املاده مدخل-1

كمتخصص علم ااالنسان االنثروبولوجي  اكساب الطلبة املعرفه الهم االسس واملبادئ اليت من شأهنا ان تعمق الفهم احلقيقي لالمهية  -2
 للطالب اجلامعي ..

 علم ااالنسان االنثروبولوجي  ةأبختصاص ماد ةدراسه املفاهيم العام -3
 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  االهداف المعرفية -أ
 ااالنسان االنثروبولوجي  جعل الطلبه مستوعبين اهميه الماده العلميه لعلم    -1أ  

 من البحوث ذات العالقه بالموضوعاالستفاده -2أ

 تهيئه الطلبه لالستعانه باالسس والشرح الموضوعات المهمه لماده المدخل -3-

 تعليم الطلبه الخطوات العلميه الصحيحه لتطوير قدراتهم -4أ

 5أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب   

 ب تطوير مهارات الطلبة بالموضوع1

 الطلبة بالمناقشةاشراك جميع  – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ا التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه-

 طرح افكار متعدد لها عالقه بالمفاهيم االساسيه لماده المدخل-

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير-

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات دورية -

 حلقات نقاشية حول الماده العلمية الخاصة بالمدخل -

 تدريبات عمليه مباشرة-

 
 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج  

 االلمام باهميه الموضوع  -1ج         

 تصنيف مهارات التفكير-2ج

 التصميم المنظم  للتعليم مع التركيز على اساليب التعلم الفردي-3ج

 -4ج   

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التفكير والتركيز لنقطه معينه مشتركه -

 علم ااالنسان االنثروبولوجي  طرح افكار متعدد لها عالقه بماده  -

 تهيئه جو من الرغبه بالتفكير    -  

 

 طرائق التقييم    

 تدريبات عمليه مباشره  -

 امتحانات تحريريه-

 علم ااالنسان االنثروبولوجي  حلقات نقاشيه حول الماده العلميه الخاصه بماده  -
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 بنية املقرر 

 

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د   

 الشخصي (.

 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
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 طريقة التقييم طريقة التعليم املوضوعاسم الوحدة / أو  خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع

علم اإلنسان، طبيعته،  القراءة و احلفظ  6  1-2
جماالته، عالقاته ابلعلوم 

 األخرى

تعريف علم اإلنسان -
 وطبيعته

 عالقاته ابلعلوم األخرى-

كتاب مصدر + 
 انرتنت 

 حتضري الواجب 

فروع االنثروبولوجيا: علم  - مناقشة و عصف ذهين  9 3-5
 اإلنسان الطبيعي

 علم اإلنسان احلضاري 

تقرير صغري +  كتاب + انرتنت 
 اختبار قصري 

جماالت علم اإلنسان  اختبارات + حتضري   9 8 -6
 وعالقاته ابلعلوم األخرى

جماالته وعالقاته ابلعلوم 
 األخرى

شروط البحث العلمي يف  -
 علم اإلنسان

 اختبارات  كتاب و انرتنت 

اجملتمعات البدائي  حفظ و مناقشة  9 11 -9
 واصطالح البدائي

 

 خصائص اجملتمع البدائي

 حتضري و مناقشة  كتاب و انرتنت

مفهوم الساللةو تصنيف  حتضري و مناقشة  9 14 -12
 السالالت البشرية

توزيع السالالت البشرية يف 

 اختبار قصري  كتاب 
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 د.سعدي فيضي عبد الرزاق )املدخل إىل علم اإلنسان(  -1
 اإلنسان(د. قيس ألنوري )املدخل إىل علم -2

    

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

    
 د. شاكر مصطفى سليم  )املدخل إىل االنثروبولوجيا(   

  
  

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 (-األنساق -د. امحد أبو زيد) البناء االجتماعي 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 علم االنسان االنثروبولوجيبمواقع متعدده خاصه 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

التحديث المستمر للماده الدراسه سنويا من خالل البحث والدراسه المستمره للمصادر والمراجع العلميه   

 الحديثه. 

 

 

 

 العامل

 األسرة ومكوانهتا:

 وظائف األسرة-

 تصنيفات األسرة -

احلضارة ومكوانهتا:مفهوم    عصف ذهين  3 15
 احلضارة

ظائف احلضارة  - 
 وخصائصها

مناقشة التقارير و  كتابة تقرير 
 تلخيصات 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب  ؤسسة التعليميةالم .1

 علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 خدمة الفرد

 /علم االجتماعبكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

 صف الكتروني  -الزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

  ثرات الخارجية األخرى المؤ .7

  2020-12-6 تاريخ إعداد الوصف  .8

/  يهدف المقرر الى التعريف بالخدمة االجتماعية مع تسليط الضوء على خدمة  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الفرد الن الفرد هو محور الحياة االنسانية لكونة وحدة انسانية تصلة مثيرات متعدده مما حولة من الحياه.

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
     لخدمة الفرد تعريف الطالب  باالسس االولية لمادة الخدمة االجتماعية والتطور التاريخي   -1أ

 تعريف الطالب على طرق واهداف  الخدمة االجتماعية  -2أ

 بحوث والدراساتتوجية الطالب نحو ال -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تسليط الضوء على التفاعل من خالل العصف الذهني  – 1ب 

 تكليف الطالب باعداد تقرير عن احد محاور المادة  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات االعتيادية .

 وتية.المحاضرات الص

 المحاضرات الفديوية .

 

 
 طرائق التقييم      

 المشاركة داخل الصف االلكتروني 

 الواجب البيتي

 االختبارات البسيطة

 االمتحان النهائي

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 احترام االراء المختلفة -1ج         

 احترام الوقت -2ج

 لمتنوعةتطوير المهارات من خالل البرامج ا-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 المصادر المكتبية 

 االنترنيت

 

 
 طرائق التقييم    

 

 المشاركات الفاعلة

 القصيرة باراتاالخت

 تحضير الواجبات

 االمتحان

 

 

 
 

 

 .خصي(الشاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 االطالع على التجارب العالمية-1د

 التدريب على مهارات التعليم االلكتروني -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 الكتب  والمحاضرات واالنترنيت

 

 
 طرائق التقييم          

 التحضير اليومي

 التفاعل مع الطالب

 االختبارت

 االمتحان
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق لمرحلة الدراسية ا

 عملي     نظري      



  
 5الصفحة 

 
  

  45 خدمة الفرد  الثانية

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 االهتمام ابلتحديثات  -

 ادخال طرائق تعليم حديثة -
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضول معيار القب .13

 
 

 القبول املركزي
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 6الصفحة 

 
  

 االنرتنيت -كتب ومصادر حديثة 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 جات التعلم المطلوبة من البرنامجمخر 

 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 

 (الشخصي والتطور

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

   - - - - - - - - - - - - - -  خدمة الفرد  الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 االداب عليميةالمؤسسة الت .1

 االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

 خدمة الفرد اسم / رمز المقرر .3

 الزامي عن طريق االلتحاق بالصف االلكتروني ووسائل التواصل أشكال الحضور المتاحة .4

  األول/ الفصل الثانية الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6/12/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
يهدف المقرر الى التعرف بتطورات  الخدمة االجتماعية  وعالقتها بالعلوم االخرى . ويزود الطالب 

 بالمعلومات  الحديثة وفق المتغيرات العالمية الجديدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.



  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 عرف الطالب على التطورات الحدبثة في هذا التخصصيت -1أ

 القدرة على التحليل-2أ

 القدرة على انجار التقرير  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التزام الطالب على االحكام الموضوعية – 1ب

 احترام االراء على اختالفها – 2ب

 االلتزام بالواجبات  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االنترنيت -المصادر  –الكتب 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 التحضير اليومي

 االلتزام بمواعيد المحاضرات

 التفاعل مع الطالب

 االمتحان

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعليم الطالب على احترام  اراء الطالب المختلفة -1ج

 تاحترام الوق-2ج

 تطوير المهارات-3ج

 تجاوز العراقيل  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 االنترنيت-الكتب المكتبية–المصادر العلمية 

 

 
 طرائق التقييم    

 المشاركات الفاعلة

 االختبارات



  
 11الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 د.صبيح شهاب محد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 مصادر من النيت املكتبة العاملية فرع االجتماع

 د.صبيح شهاب محد (  )المصادرـ المراجع الرئيسية 2
 د.معن خليل عمر
 مصادر من النيت

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كتب اخلدمة االجتماعية اتلبف مارتن دافز مرتجم

 التحضير

 االمتحان

 

 

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

 االطالع على تجارب الجامعات االخرى-1د

 التدريب على استخدام المهارات الحديثة-2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كتاب مع  اريخيالتطور الت القراءة والحفظ 6 1-2

 االنترنيت
تحضير 

 الواجب
كتاب مع  الطرق واالهداف مناقشة 9 3-5

 االنترنيت
 تقرير 

المبادئ والفلسفة  اختبارات مع تحضير 9 6-8

 التاريخية
كتاب مع 

 االنترنيت
 مناقشة

كتاب مع  النظريات الحديثة حفظ ومناقشة 9 9-11

 االنترنيت
 اختبارات

كتاب مع  لمقارنات الفكريةا تحضير ومناقشة 9 12-14

 االنترنيت
تحضير مع 

 مناقشة
كتاب مع  التطورات الحديثة عصف ذهني 3 15

 االنترنيت
 اختبار قصير

      



  
 11الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
  خطة تطوير المقرر الدراسي .13

   

 

 االهتمام بالتطورات الحديثة وفق المتغيرات الجديدة

 توجية الطالب نحو االطالع على المصادر العالمية الحديثة مع احترام االراء والنظريات المتنوعة

 

 

 
 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب  سسة التعليميةالمؤ .1

 علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 السياسة االجتماعية

 /علم االجتماع الرابع  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 صف الكتروني  -الزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2222-12-6 تاريخ إعداد الوصف  .8

بالخدمة بالسياسة االجتماعية  وعالقتها /  يهدف المقرر الى التعريف  أهداف البرنامج األكاديمي .9

الن الفرد هو محور الحياة االنسانية لكونة وحدة المتغيرات المجتمعية االجتماعية مع تسليط الضوء على 

 ة مثيرات متعدده مما حولة من الحياه.انسانية تصل
 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
     الجماعةلخدمة  تعريف الطالب  باالسس االولية لمادة الخدمة االجتماعية والتطور التاريخي   -1أ

 الخدمة االجتماعية    تعريف الطالب على طرق واهداف-2أ

 توجية الطالب نحو البحوث والدراسات -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تسليط الضوء على التفاعل من خالل العصف الذهني  – 1ب 

 تكليف الطالب باعداد تقرير عن احد محاور المادة  - 2ب 

        - 3ب 

 
 لتعلم طرائق التعليم وا     

 

 المحاضرات االعتيادية .

 المحاضرات الصوتية.

 المحاضرات الفديوية .

 

 
 طرائق التقييم      

 المشاركة داخل الصف االلكتروني 

 الواجب البيتي

 االختبارات البسيطة

 االمتحان النهائي

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 احترام االراء المختلفة -1ج         

 ام الوقت احتر-2ج

 تطوير المهارات من خالل البرامج المتنوعة-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 المصادر المكتبية 

 االنترنيت

 

 
 طرائق التقييم    

 

 المشاركات الفاعلة

 القصيرة باراتاالخت

 تحضير الواجبات

 االمتحان

 

 

 
 

 

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

 االطالع على التجارب العالمية-1د

 التدريب على مهارات التعليم االلكتروني -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 الكتب  والمحاضرات واالنترنيت

 

 
 طرائق التقييم          

 التحضير اليومي

 لطالبالتفاعل مع ا

 االختبارت

 االمتحان
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      



  
 4الصفحة 

 
  

  45 سياسة اجتماعية  الرابع

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 تحديثات االهتمام ابل -

 ادخال طرائق تعليم حديثة -
 
 
 
 

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

 
 

 القبول املركزي
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 االنرتنيت -كتب ومصادر حديثة 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى 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

سياسة   الرابعة 

 اجتماعية 
 - - - - - - - - - - - - - -   

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 االداب المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

  سياسة اجتماعية اسم / رمز المقرر .3

 الزامي عن طريق االلتحاق بالصف االلكتروني ووسائل التواصل أشكال الحضور المتاحة .4

  األول/ الفصل الرابع الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(الساعات الدراسية  عدد .6

 6/12/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
لخدمة االجتماعية  وعالقتها بالعلوم با السياسة االجتماعية وعالقتها  يهدف المقرر الى التعرف بتطورات 

 االخرى . ويزود الطالب بالمعلومات  الحديثة وفق المتغيرات العالمية الجديدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 يتعرف الطالب على التطورات الحدبثة في هذا التخصص -1أ

 القدرة على التحليل-2أ

 القدرة على انجار التقرير  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لطالب على االحكام الموضوعيةالتزام ا – 1ب

 احترام االراء على اختالفها – 2ب

 االلتزام بالواجبات  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االنترنيت -المصادر  –الكتب 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 التحضير اليومي

 االلتزام بمواعيد المحاضرات

 التفاعل مع الطالب

 االمتحان

 
 داف الوجدانية والقيمية األه -ج

 تعليم الطالب على احترام  اراء الطالب المختلفة -1ج

 احترام الوقت-2ج

 تطوير المهارات-3ج

 تجاوز العراقيل  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 االنترنيت-الكتب المكتبية–المصادر العلمية 

 

 
 طرائق التقييم    

 المشاركات الفاعلة

 االختبارات



  
 11الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 امحد ابراهيم محزةد. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 د.عدانن ايسني مصطفى

 مصادر من النيت املكتبة العاملية فرع االجتماع

 مىن عطية خزامد. )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 امحد ابراهيم محزةد.

 مصادر من النيت

 ضيرالتح

 االمتحان

 

 

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

 االطالع على تجارب الجامعات االخرى-1د

 التدريب على استخدام المهارات الحديثة-2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 وبةالمطل
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كتاب مع  التطور التاريخي القراءة والحفظ 6 1-2

 االنترنيت
تحضير 

 الواجب
كتاب مع  الطرق واالهداف مناقشة 9 3-5

 االنترنيت
 تقرير 

المبادئ والفلسفة  اختبارات مع تحضير 9 6-8

 التاريخية
كتاب مع 

 االنترنيت
 مناقشة

كتاب مع  النظريات الحديثة حفظ ومناقشة 9 9-11

 االنترنيت
 اختبارات

كتاب مع  المقارنات الفكرية تحضير ومناقشة 9 12-14

 االنترنيت
تحضير مع 

 مناقشة
كتاب مع  التطورات الحديثة عصف ذهني 3 15

 االنترنيت
 اختبار قصير

      



  
 11الصفحة 

 
  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اخلدمة االجتماعية اتلبف مارتن دافز مرتجميف السياسة االجتماعية و ب كت

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املوقع الرمسي للمكتبة العاملية للبحوث والدراسات

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 االهتمام بالتطورات الحديثة وفق المتغيرات الجديدة

 نحو االطالع على المصادر العالمية الحديثة مع احترام االراء والنظريات المتنوعةتوجية الطالب 

 

 

 
 



   



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب  لمؤسسة التعليميةا .1

 علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ميادين الخدمة

 /علم االجتماع الثالث اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

 صف الكتروني  -الزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

  لمؤثرات الخارجية األخرى ا .7

  2222-12-6 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ميادين/  يهدف المقرر الى التعريف بالخدمة االجتماعية مع تسليط الضوء على  أهداف البرنامج األكاديمي .9

الن الفرد هو محور الحياة االنسانية لكونة وحدة انسانية تصلة مثيرات متعدده مما  الخدمة االجتماعية 

 من الحياه.حولة 
 

 

 

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
لخدمة  والتطور التاريخيوميادينها  تعريف الطالب  باالسس االولية لمادة الخدمة االجتماعية    -1أ

     الفرد

 عية  تعريف الطالب على طرق واهداف  الخدمة االجتما-2أ

 توجية الطالب نحو البحوث والدراسات -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تسليط الضوء على التفاعل من خالل العصف الذهني  – 1ب 

 تكليف الطالب باعداد تقرير عن احد محاور المادة  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ات االعتيادية .المحاضر

 المحاضرات الصوتية.

 المحاضرات الفديوية .

 

 
 طرائق التقييم      

 المشاركة داخل الصف االلكتروني 

 الواجب البيتي

 االختبارات البسيطة

 االمتحان النهائي

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 احترام االراء المختلفة -1ج         

 احترام الوقت -2ج

 ير المهارات من خالل البرامج المتنوعةتطو-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 المصادر المكتبية 

 االنترنيت

 

 
 طرائق التقييم    

 

 المشاركات الفاعلة

 القصيرة باراتاالخت

 تحضير الواجبات

 االمتحان

 

 

 
 

 

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

 االطالع على التجارب العالمية-1د

 التدريب على مهارات التعليم االلكتروني -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 الكتب  والمحاضرات واالنترنيت

 

 
 طرائق التقييم          

 التحضير اليومي

 التفاعل مع الطالب

 االختبارت

 االمتحان
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      



  
 5الصفحة 

 
  

  45 ميادين الخدمة  الثالثة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 االهتمام ابلتحديثات  -

 طرائق تعليم حديثةادخال  -
 
 
 
 

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

 
 

 القبول املركزي
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 6الصفحة 

 
  

 االنرتنيت -كتب ومصادر حديثة 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 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

   - - - - - - - - - - - - - -  ميادين الخدمة  الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 االداب المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع    / المركز علمي القسم ال .2

 ميادين الخدمة اسم / رمز المقرر .3

 الزامي عن طريق االلتحاق بالصف االلكتروني ووسائل التواصل أشكال الحضور المتاحة .4

  األول/ الفصل الثالثة الفصل / السنة .5

 45 الكلي()عدد الساعات الدراسية  .6

 6/12/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
وعالقتها بالعلوم االخرى . ويزود  ميادينها االجتماعية  التاريخية للخدمة  يهدف المقرر الى التعرف بتطورات 

 الطالب بالمعلومات  الحديثة وفق المتغيرات العالمية الجديدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.



  
 9الصفحة 

 
  

 رائق التعليم والتعلم والتقييموط مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 يتعرف الطالب على التطورات الحدبثة في هذا التخصص -1أ

 القدرة على التحليل-2أ

 القدرة على انجار التقرير  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التزام الطالب على االحكام الموضوعية – 1ب

 احترام االراء على اختالفها – 2ب

 االلتزام بالواجبات  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االنترنيت -المصادر  –الكتب 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 التحضير اليومي

 االلتزام بمواعيد المحاضرات

 التفاعل مع الطالب

 االمتحان

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 عليم الطالب على احترام  اراء الطالب المختلفةت -1ج

 احترام الوقت-2ج

 تطوير المهارات-3ج

 تجاوز العراقيل  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 االنترنيت-الكتب المكتبية–المصادر العلمية 

 

 
 طرائق التقييم    

 المشاركات الفاعلة

 االختبارات



  
 11الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 د.صبيح شهاب محد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 املكتبة العاملية فرع االجتماعمصادر من النيت 

 د.صبيح شهاب محد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 د.معن خليل عمر
 مصادر من النيت

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كتب اخلدمة االجتماعية اتلبف مارتن دافز مرتجم

 التحضير

 االمتحان

 

 

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

 االطالع على تجارب الجامعات االخرى-1د

 التدريب على استخدام المهارات الحديثة-2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم ريقة التعليمط

كتاب مع  التطور التاريخي القراءة والحفظ 6 1-2

 االنترنيت
تحضير 

 الواجب
كتاب مع  الطرق واالهداف مناقشة 9 3-5

 االنترنيت
 تقرير 

المبادئ والفلسفة  اختبارات مع تحضير 9 6-8

 التاريخية
كتاب مع 

 االنترنيت
 مناقشة

كتاب مع  الحديثةالنظريات  حفظ ومناقشة 9 9-11

 االنترنيت
 اختبارات

كتاب مع  المقارنات الفكرية تحضير ومناقشة 9 12-14

 االنترنيت
تحضير مع 

 مناقشة
كتاب مع  التطورات الحديثة عصف ذهني 3 15

 االنترنيت
 اختبار قصير

      



  
 11الصفحة 

 
  

لكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع اال

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 االهتمام بالتطورات الحديثة وفق المتغيرات الجديدة

 توجية الطالب نحو االطالع على المصادر العالمية الحديثة مع احترام االراء والنظريات المتنوعة

 

 

 
 



 



  
 1الصفحة 

 
  

                  



  
 2الصفحة 

 
  



  
 3الصفحة 

 
  

                                                          

 

 

 

 وصف البرنامج األكاديمي  

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

لقصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة ا

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع      / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 علم اجتماع المرأة المهني 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 

  :النظام الدراسي  .5

 مقررات سنوي /مقررات /أخرى 

 الكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 امج األكاديمينأهداف البر .9

 علم اجتماع المرأة في الدراسات السيسولوجية على أهمية  يتعرف الطلبة ن ا  -1

 تماعي منظور االجاالتجاهات التي رسخت  هذا العن  أ ا ن يتعرف الطلبة -2

 .علم اجتماع  المرأة ة العامة فى مجال تزويد الطالب بالمفاهيم النظرية للممارس - 3

 التاريخية التي تعرضت فيه النساء  لالضطهادان يتعرف الطلبة على المراحل  -4

 

 علم اجتماع المرأةالمفاهيم الخاصة بعن  ان يتعرف الطلبة -4

 وثقافة المجتمعوبما ينسجم  دور النساء خلق جيل بؤمن باهمية   -5

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .12



  
 4الصفحة 

 
  

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 هذا العلم  الطلبة مهارات التعامل مع  ان يكتسب  – 1 

ية باعتبارها اساس الحفاظ على المؤسسة االسرفي  دور النساء  همية أب  الطالب من االلمام ان يتمكن -2

 تكوين المجتمع 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طرائق التقييم      

 (االختبارات التحريرية ) الموضوعية والمقالية -1

 حلقات نقاشية بين الطلبة -2

 المشاركة اليومية في تحضير المحاضرة -3

 التزام الطالب بالتعليمات الجامعية -4

 

 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تزويد الطلبة بمهارات التفكير العلمي والتفكير العلمي الناقد. -1ج         

 ان يعي الطلبة اهمية المرأة في  االسرة  -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 عرض المحاضرة -1

 توجيه االسئلة العلمية والمهمة التي تتضمنها المحاضرة -2

 استخدام اسلوب العصف الذهني- -3

 توجيه االسئلة تشجيع الطلبة على  -4

 المحاورة والنقاش فيما بين الطلبة -5

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات التحريرية والشفوية -1

 المشاركة اليومية -2

 تقديم التقارير  -3

 االلتزام بالتعليمات الجامعية -4

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 ر الشخصي(.المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالتأهيلية المهارات العامة و-د 

 مهارة التفكير بأنواعه ) الناقد , االبداعي , التحليلي ( -1د

 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة  -2د

 تنمية قدرات الطالب حول كيفية التعامل مع المشكالت التي يواجهها في المجتمع -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 عرض المحاضرة -1

 االسئلة العلمية والمهمة التي تتضمنها المحاضرة توجيه -2

 استخدام اسلوب العصف الذهني- -3

 تشجيع الطلبة على توجيه االسئلة  -4

 المحاورة والنقاش فيما بين الطلبة -5

 

 طرائق التقييم          

 االختبارات التحريرية والشفوية

 المشاركة اليومية

 تقديم التقارير 

 الجامعية االلتزام بالتعليمات        

 بنية البرنامج  .11

 

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

ساعات 3 علم اجتماع المرأة  So1S3Sw23 _ ثالث اجتماعال

 اسبوعي

   

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 شخصيالتخطيط للتطور ال .12

 المتابعة االسبوعية في مدى التزامهم بما أنيط بهم من مهام علمية -1

 ارشاد الطلبة بهدف تطوير مهاراتهم المعرفية  -2

 ع االستراتيجيات لجهودهم اليومية وكيفية استغاللها بعد تخرجهمتزويدهم بمهارة وض -3

4- 

 

 

 

 د(المعهاألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 ان يكون الطالب حاصال عل شهادة الدراسة االعدادية

 

 

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املنهج املقرر 
  1-,د. سامية حسن  الساعايت  علم اجتماع املرأة : رؤية معاصرة ألهم قضاايها                                 

 ماعية ألوضاع املرأة يف اجملتمع د. ليلى عبد الوهاب ,الدراسة االجت          -2

 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 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

 يةالمهاراتألهداف ا ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

ج

1 

ج

2 

ج

3 

ج

4 

 4د 3د 2د 1د

      2222- 

 

المرحلة 2221

علم  لثة ثاال

  اجتماع

علم اجتماع  

 المرأة 

√ √ √ √ اساسي     

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√√ 

                   

                    

                   

                    



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

                   

                    

                   



  
 9الصفحة 

 
  

 



 



 



 
 
 
 

 وصف البرنامج األكاديمي

 

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

 كلية اآلداب ةالمؤسسة التعليمي .1
 قسم علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2
 ريفيةاالنثروبولوجيا ال او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3
 بكالوريوس آداب / علم االجتماع اسم الشهادة النهائية  .4
 النظام الفصلي سنوي /مقررات /أخرى  :النظام الدراسي .5
 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد ؤثرات الخارجية األخرى الم .7
 16/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 الريفية من حيث نشأته ومجاالته واالطر النظرية والمنهجية في دراسته .التعريف بعلم االنثروبولوجيا 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
  فية االهداف المعر - أ

وجعل الطلبة مدركين لالطار العام  ريفيةالالتعرف على أهم موضوعات علم االنثروبولوجيا   -1أ

 للمادة.

واقع المجتمع الريفي من حيث بنائه وسماته االجتماعية  التعرف على االتجاهات العلمية لدراسة  -2أ

 وخصائص سكانه

 دية واالجتماعية .المجتمع الريفي االقتصا القدرة على تشخيص مشكالت -3أ

على ضوء مالحظات بعض العلماء لمشكالت المجتمع الريفي وضع واقتراح الحلول الالزمة  -4أ

 والمعنيين بهذه االختصاص. 

 سمات وخصائص المجتمع الريفي .بدراسة ربط علم االنثروبولوجيا  -5أ

  الريفية. وجيهالتعرف على الخطوات والطريقة العلمية في اجراء البحوث األنثروبول - 6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 . الريف  في حل مشكالتعلم االنثروبولوجيا القدرة على توظيف  - 1ب 

 بمعزل عن ثقافة كل منها المجتمعات تعلم ربط معلومات اختالط وتغيير  – 2ب 

 .المجتمع الريفي واالرتباط باألرض تفسير العالقة الكامنة بين  – 3ب 

وعلم االجتماع التطبيق النظري والعملي للنظريات والمناهج المستخدمة في علم االنثروبولوجيا  – 4ب 

  .الريفي
 طرائق التعليم والتعلم      

المحاضرة، النقاش المفتوح والذي يعتمد على تبادل االفكار ،العصف الذهني  ، البحوث الخارجية ، 

 . استخدام المناقشة  الجماعية



 طرائق التقييم      
 المشاركة اليومية، انجاز البحوث والتقارير، اجراء االختبارات 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 خصائص المجتمع القروي .لدراسة بوصفه يتخذ اساسا  الريفيادراك اهمية علم االنثروبولوجيا   -1ج      

ت مشكالاللحل النظريات التي تعلمها الطالب تطبيق واستخدام المفاهيم والقوانين والحقائق و -2ج

 ليرقى الطالب الى مستوى المعلومة في التعامل مع مواقف ومشكالت اجتماعية. في الريف تماعيةاالج
 طرائق التعليم والتعلم     

النقاش الجماعي المعمق، من خالل اثارة  نقاط تفكير معينة ليساهم بها في النقاش مما يؤدي الى  تعميق 

مهارات التحليل ، طرح افكار كثيرة ليصبح الطالب مفكر نشيط  مع تهيئة اجواء للرغبة واالثارة في 

لتؤدي الى فهم اعمق واتخاذ قرارات اكثر دقة واكثر واقعية ، مع ربط المواد النظرية بأحداث  التفكير

 وظواهر عملية .
 طرائق التقييم    

 االمتحانات واالسئلة اليومية  .1
 المباشرة االسئلة .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

 ح السؤال والبحث عن االجابات .تنمية قدرات الطلبة على طر -2د
 طرائق التعليم والتعلم          
 النشاطات الالصفية  .1
 استقبال الضيوف والمحاضرين . .2
 طرائق التقييم          

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

 الصفية.
 بنية البرنامج  .11

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

 ( ساعة أسبوعياً لفرع 2) يةلريفاالنثروبولوجيا ا  الثالثة

 االنثروبولوجيا
 ال يوجد

     
 التخطيط للتطور الشخصي .12

 بة ومالحظتهم، وتزويدهم بقائمة من املراجع ذات الصلة .تقييم العروض املقدمة من قِبل الطل

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

 وفقا السرتاتيجيات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 9002رية ، عمان ، علم االجتماع الريفي، عالية حبيب وآخرون ، دار املس .1

 دراسات وحبوث وتقارير ابللغة اإلنكليزية والعربية من شبكة االنرتنت . .9

 



 مخطط مهارات المنهج

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

 أساسي اسم المقرر قرررمز الم 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

 اساسي ريفيةاالنثروبولوجيا ال  الثالثة
                

                   
                    

                   

 

 



 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

الب تحقيقها مبرهناً يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم االجتماع القسم العلمي  / المركز .2

 ريفيةاالنثروبولوجيا ال اسم / رمز المقرر .3

 الزامي حضور مباشر/ لفرع االنثروبولوجيا أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام فصلي / للمرحلة الثالثة الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 16/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 ية المعنية ببحث الواقع البشري اإلنساني.تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن اهم االتجاهات العلمية والمنهج -

 . وتحديد وتشخيص مشكالته  المجتمع الريفيتمكين الطلبة من توظيف تلك المعلومات لفهم وتطبيق وتوزيع  -

الهجرة من الريف الى المدينة للحصول على فرصة عمل وتاثير هذه الهجرة  تحديد وتشخيص المشاكل الناتجة عن  -

 .لية إليقافهاوالبحث عن حلول عمية على الحياة الريف

 .الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسرة الريفيةوعلم االنثروبولوجيا للربط بين  الريفتحليل وتفسير الصلة بين  -

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
  هداف المعرفية األ -أ

 والمفاهيم ذات العالقة. الريفيةروبولوجيا التعرف على اهم مبادئ واساسيات علم االنث -1أ

 الريفي .دراسة المجتمع التعرف على المشكالت التي يواجهها الطالب في تطبيق  موضوع -2أ

 القدرة على توظيف المادة العلمية. -3أ
  المجتمع الريفي.القدرة على استيعاب الصعوبات التي يالقيها الطالب اثناء التطبيق العملي لموضوع -4أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

   الريفية.التطبيق النظري والعملي للنظريات والمناهج المستخدمة في دراسة علم االنثروبولوجيا  – 2ب 

 التخطيط، والتنظيم، واإلدارة الناجحة.   - 3ب

   جماعية وتدريب للطلبة على االلقاء والمشاركة اليومية فيطرح ويتبادل االفكارالمناقشة ال    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

النقاش الجماعي المعمق، العصف الذهني،  طرح افكار كثيرة ليصبح الطالب مفكر نشيط واالستقصاءعن 

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

 واتخاذ قرارات اكثر دقة واكثر واقعية.
 طرائق التقييم      

، االمتحانات الفصلية شات مع الطلبة، الواجبات اليومية، النقاوالحضور الفعلي ، المشاركةاألسئلة المباشرة

  .النهائية
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القرية .داخل البشرية  لجماعاتفي فهم توزيع ا لريفيةالنثروبولوجيا ااإلفادة من المادة ا -1ج

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة. -2ج

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

 القدرة على القيادة والتصدي لمواجهة التحديات. -4ج

 ف على مهارات التفكير ومهارات حل المشكالت.تنمية قدرات الطلبة على التحليل للتعر -5ج
 طرائق التعليم والتعلم     



 المحاضرات، تحديد وتشخيص المشكالت بالشرح واالسئلة الصفية، االمتحانات الفصلية النهائية
 طرائق التقييم    

المحاضرات، النقاش في  األسئلة المباشرة اليومية واستثارة الطلبة ودفعهم على المشاركة الفعلية،

 النشاطات االضافية، االمتحانات الفصلية النهائية ،والحضور الفعلي.
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

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

وصف المهارات للعالقات الشخصية مع االخرين وتنمية مهارة التوافق بين الطلبة من خالل   -2د

 التعامل كمجموعات إلنجاز متطلبات المنهاج.

استخدام استراتيجيات وتقنيات التعليم في تطوير المهارات والقدرات كالمحاضرات، النقاش  -3د

  ة التفكير، وغيرها.عرض اسئلة ألثار المفتوح، التطبيقات العملية،
 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 باحثين وباحثات 2 1-2
نشأة علم االجتماع 

 الريفي ومجاالته
المحاضرة 

 والنقاش
الحوار والنقاش 

 واالمتحان

3-4 2 
فية الفروق الري باحثين وباحثات

 الحضرية ) الثنائيات(
المحاضرة 

 والنقاش
الحوار والنقاش 

 واالمتحان

5-6 2 
 –المتصل الريفي  باحثين وباحثات

 الحضري 
المحاضرة 

 والنقاش
الحوار والنقاش 

 واالمتحان

7-8 2 
 باحثين وباحثات

 االسرة القروية
المحاضرة 

 والنقاش
الحوار والنقاش 

 واالمتحان

9-10 2 
االسرة  أنماطتعريف  باحثين وباحثات

 القروية ووظائفها 
المحاضرة 

 والنقاش
الحوار والنقاش 

 واالمتحان

11-12 2 
المحددات االجتماعية  باحثين وباحثات

 لألسرة القروية 
المحاضرة 

 والنقاش
الحوار والنقاش 

 واالمتحان

13-14 2 

البدو المتريف دراسة  باحثين وباحثات

أنثروبولوجية 

 الستقرار الجماعات

 البدوية في الريف

المحاضرة 

 والنقاش
الحوار والنقاش 

 واالمتحان

15 2 

 باحثين وباحثات
التهيئة لالمتحان الفصلي 

 النهائي

االمتحان 

الفصلي 

 النهائي

االمتحان 

 الفصلي النهائي

 البنية التحتية  .12
 .9002رية ، عمان ، علم االجتماع الريفي ، عالية حبيب وآخرون، دار املس ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 التقارير والبحوث ذات الصلة مبوضوع الدرس )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

 الكثري منها ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

 رر الدراسي خطة تطوير المق .13
االهتمام بدراسة المجتمع الريفي كونه من المجتمعات المغلقة والمعقدة والتي تعاني من مشكالت اجتماعية   

 وعادات وتقاليد مازالت مسيطرة على حياة االفراد حتى في داخل المدينة .



 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب سة التعليميةالمؤس .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 

 كورسات

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد األخرى المؤثرات الخارجية  .7

 6/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

التعريف بالمجتمع العراقي عن طريق تتبع المراحل التاريخية التي يمر بها فضال عن التعريف بتأثير البيئة 

ن منظور الطبيعية من تفكير وعادات وقيم المجتمع العراقي ، ايضا دراسة موضوعة الشخصية العراقية م

بعض المفكرين العراقيين ، وخصائص هذه الشخصية والتحديات التي تواجهها فضال عن دراسة واقع المجتمع 

 المدني في العراق المعاصر .
 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
       لالزمة لتحليل واقع المجتمع العراقي تزويد الطالب باالطر الفكرية ا -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

 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 

      تزويد الطالب بمهارة تشخيص المشكالت المجتمعية وكيفية معالجتها.  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

ومشاركة الطلبة عن طريق توجيه االسئلة وسائل التواصل االجتماعي شرح الموضوعات عن طريق 

 وتحفيزهم لصياغة اسئلة بشأن الموضوع ومتعلقاته.

 

 

 
 طرائق التقييم     

توجيه االسئلة شرح الموضوعات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ومشاركة الطلبة عن طريق  

 وتحفيزهم لصياغة اسئلة بشأن الموضوع ومتعلقاته.

 

 
 

 االمتحان التحريري -1
 االمتحان المفاجئ -2
 المناقشات داخل الشعبة -3
 اثارة االستفهامات حول موضوع الدرس -4
 الفاعل للطالب في االجابة عن االسئلة االلكتروني الحضور -5

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التعريف بقيم ومعايير العملية التعليمية السليمة -1ج         

 التعريف باالخالق واالداب االنسانية -2ج

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



  
 3الصفحة 

 
  

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

وجيه االسئلة شرح الموضوعات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ومشاركة الطلبة عن طريق ت

 وتحفيزهم لصياغة اسئلة بشأن الموضوع ومتعلقاته.

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحان التحريري -1
 االمتحان المفاجئ -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  )المهاراتنقولة المالتأهيلية و المهارات العامة-د 

 مالحظة الموضوعات والمعلومات -1د

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

 تحليل المعلومات .-3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          



  
 4الصفحة 

 
  

 
 التحريري االمتحان -1
 االمتحان المفاجئ -2
 المناقشات داخل الشعبة -3
 اثارة االستفهامات حول موضوع الدرس -4
 الحضور الفاعل للطالب في االجابة عن االسئلة -5

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة45 مجتمع عراقي SIq217 السنة الثانية

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ة بغداددليل كلية االداب / جامع
 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
 يةتالمهارااألهداف  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

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية االداب 

 / المركز علمي سم الالق .2
 علم االجتماع

 اسم / رمز المقرر .3
 SIq217 مجتمع عراقي /

 أشكال الحضور المتاحة .4
   الزامي

 الفصل / السنة .5
 / السنة الثانية   األولالفصل 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ( ساعة45)

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
6/12/2222 

 أهداف المقرر .8

عراقي عن طريق تتبع المراحل التاريخية التي يمر بها فضال عن التعريف بتأثير البيئة التعريف بالمجتمع ال

الطبيعية من تفكير وعادات وقيم المجتمع العراقي ، ايضا دراسة موضوعة الشخصية العراقية من منظور 

ع المجتمع بعض المفكرين العراقيين ، وخصائص هذه الشخصية والتحديات التي تواجهها فضال عن دراسة واق

 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.



  
 9الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
       تزويد الطالب باالطر الفكرية الالزمة لتحليل واقع المجتمع العراقي  -1أ

 لعراقيتزويد الطالب بالمجاالت المعرفية ذات العالقة بالمجتمع ا-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 

 مع العراقي  ميدانياتزويد الطالب بالمهارات الالزمة لدراسة مشكالت المجت - 1ب

 تزويد الطالب ببعض الخبرات ذات العالقة بدراسة المجتمع العراقي  – 2ب 

   تزويد الطالب بمهارة تشخيص المشكالت المجتمعية وكيفية معالجتها.  - 3ب 

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

لبة عن طريق توجيه االسئلة شرح الموضوعات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ومشاركة الط

 وتحفيزهم لصياغة اسئلة بشأن الموضوع ومتعلقاته.

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحان التحريري -1
 االمتحان المفاجئ -2
 المناقشات داخل الشعبة -3
 اثارة االستفهامات حول موضوع الدرس -4
 الحضور الفاعل للطالب في االجابة عن االسئلة -5

 

 

 
 ة والقيمية األهداف الوجداني -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  



  
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

شرح الموضوعات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ومشاركة الطلبة عن طريق توجيه االسئلة 

 وتحفيزهم لصياغة اسئلة بشأن الموضوع ومتعلقاته.

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 االمتحان التحريري -1
 االمتحان المفاجئ -2
 قشات داخل الشعبةالمنا -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 

 العراقي  ميدانيا تزويد الطالب بالمهارات الالزمة لدراسة مشكالت المجتمع --1د

 

 تزويد الطالب ببعض الخبرات ذات العالقة بدراسة المجتمع العراقي تزويد الطالب بمهارة تشخيص -2د

   المشكالت المجتمعية وكيفية معالجتها.

 

 -3د

    -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 د.علي الوردي    طبيعة المجتمع العراقي ة في دراس  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  د.معن خليل العمر   علم االجتماع في العراق  رواد 

 ،،   د.محمود عبد الفضيل  التشكيالت االجتماعية 

  )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 

 الموضوع
 ة التقييمطريق طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع  3 1-2
جغرافية العراق وأتثرياهتا على الطبيعة 

 االجتماعية والثقافية يف العراق
المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 فهم الموضوع  18 3-5

التشكيالت االجتماعية والطبقية يف 
معايري الرتاتب االجتماعي  ،العراق 

رجعيات دور امل ،يف العراق الراهن
ثقافة  ، الثقافية يف تشكيل اهلوية

اجملتمع املدين  ،  التسامح يف العراق
 ،  يف العراق :الواقع والتحدايت

الصورة املستقبلية لعوامل تشكيل 
 اهلوية يف العراق

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 الفهم والتحليل 18 6-9
ثنائية  ،اهلوية الوطنية يف العراق  

 عشرية واملدينة يف العراقال
المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 فهم 3 12-11

الشخصية العراقية يف ظور املفكرين 
من/د.علي الوردي/ ، العراقيني

  ،  د.عبد اجلليل الطاهر 

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية

 تحليل  3 12-15

ثقافة العنف والتسامح اجملتمع املدين 
العصبية  ، يف العراق  يف العراق 

 والتناشز يف اجملتمع العراقي 
مشكالت العراق الراهن مسارات 

 ،  التغري االجتماعي يف العراق
مصادر العنف والصراع يف اجملتمع 

  العراقي ،

المحاضرة 

 والمناقشة
أسئلة شفهية 

 وتحريرية



  
 12الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  – كلية اآلداب سسة التعليميةالمؤ .1

  اآلداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  التغير االجتماعي 

 المرحلة الثالثة / البكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

 (   class roomف االلكتروني ) الص المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 
 11/4/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  االجتماعكواحد من الفروع الخاصة بعلم  التغير األجتماعي التعرف الى موضوع  -1
 

 التغري االجتماعي الوقوف على اهم اهداف مادة -

 التغري االجتماعي م املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع الكشف عن اه-

 وسبل االستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية والعملية التغري االجتماعي الوقوف عند اهم النظرايت اليت تتناول موضوع -

 عها . التعاطي موكيفية  للمجتمع بفعل التغريات االجتماعية املستحدثة  استعراض بعض التغريات -

ية والسلبية اليت من التعرف على التحوالت اليت تركتها عملية االتصال احلضاري والثقايف مع العامل واهم االنعكاسات االجياب-
 .على اجملتمع بشكل التغري االجتماعي كها املمكن ان يت 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  فية االهداف المعر - أ
 العام للمادة  لإلطاروجعل الطلبة مدركين  التغير االجتماعي مبادئ  أهمالتعرف على -1أ

 التغير االجتماعي التعرف على المشكالت االجتماعية في ميدان  -2أ

 القدرة على تشخيص تلك المشكالت -3أ

 لتلك المشكالت  الالزمةوضع واقتراح الحلول  -4أ

 العالقات بينها ربط المتغيرات واكتشاف  -5أ

  االجتماعيةالبحوث  إجراءالتعرف على الخطوات والطريقة في  -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  

 في حل المشكالت  التغير االجتماعي القدرة على توظيف – 1ب

 العلمية الناجحة  اإلدارةتعليم   – 2ب

نتائج تفيد تلك  إلىات بين تلك المتغيرات للتوصل وربط العالق االجتماعيةتحليل المتغيرات  – 3ب

 البحوث في مجال العمل الميداني  

 الطلبة أداءعرض لتحسين  أجهزهتحفيز المهارات األساسية للتفكير من خالل استخدام  4ب

 الالزم  وإجراءالمواقف وفهم التطبيق  إدارةالقدرة على  – 5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 م التعاوني التعل -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

نقاش والتطبيقات حول موضوع اليومية ، المشاركة والحضور الفعلي ، ال االمتحاناتاألسئلة المباشرة ، 

 الفصلية اناتاالمتح،  التغير االجتماعي 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 من المادة العلمية في فهم مجريات األمور  اإلفادة -1ج         

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج

 الخيارات المتاحة  أواألمثل من بين الحلول  االختيار-3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ام السبورة للتوضيح ووسائل التوضيح المتاحة مع األمثلة و استخدالمحاضرات 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

اليومية واستثارة الطلبة ودفعهم نحو المشاركة الفعلية والنقاشات والنشاطات  واالمتحاناتاألسئلة المباشرة  

 الفصلية والحضور الفعلي . واالمتحانات اإلضافية

 

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة لتأهيلية او المهارات العامة-د 

  االجتماعيةالعالقات بين المتغيرات  وإيجادكيفية وتحليل  إلىالتوصل -1د

  االجتماعيةمع المتغيرات  العلميةاألساليب  توظيف  -2د

  االجتماعيةكيفية تحليل وتفسير نتائج تلك المتغيرات  -3د

وتنمية مهارة التوافق بين الطلبة من خالل التعامل  اآلخرينوصف المهارات للعالقات الشخصية مع  -4د

 كمجموعة النجاز متطلبات المنهاج 

استخدام استراتيجيات وتقنيات التعليم لتطوير المهارات والقدرات كالمحاضرات والنقاش المفتوح  -5د

 فكير وغيرها .الت إلثارة أسئلةوالتطبيقات العملية ، عرض 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التعلم التعاوني  -

 الحلقات التعليمية )) السيمنار (( -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم          

 
 النقاش في المحاضرات  -

  اإلضافيةالنشاطات  -

 علميةال االختبارات -
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ( ساعة 45)    التغير االجتماعي   التغير االجتماعي  الثالث

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 املتابعة اثناء العمل كمجموعات -
 ابلوقت احملدد لتقدمي الواجبات   االلتزاممبدى  االهتمام
 وتقييم العروض من بقية طلبة اجملموعة للطلبة املتقدمني للعرض مالحظة 

 
 
 
 
 

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



  
 5الصفحة 

 
  

 القبول املركزي 
 قسم امتحان القبول لل

 املقابلة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  االجتماعقسم  –جامعة بغداد  – اآلدابدليل كلية 
 دليل الطالب 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 لبرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من ا 

 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

التغير   الثالثة 

االجتماعي / 

فرع الخدمة 

 االجتماعية 

 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةللعلوم  اآلدابكلية  /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 االجتماع  علم   / المركز علمي القسم ال .2

  التغير االجتماعي  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 /الثالثة فصلي  الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221-4-11 وصف تاريخ إعداد هذا ال .7

 أهداف المقرر .8

  االجتماعكواحد من الفروع الخاصة بعلم  التغير االجتماعي التعرف الى موضوع  -1
 

 التغري االجتماعي الوقوف على اهم اهداف مادة -

 التغري االجتماعي الكشف عن اهم املشاكل اليت من املمكن ان يعاجلها موضوع -

 وسبل االستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية والعملية التغري االجتماعي ناول موضوع الوقوف عند اهم النظرايت اليت تت-

 وكيفية عالجها او اخلالص منهايف التغري استعراض بعض املشكالت املستحدثة -

لبية اليت من ابية والسالتعرف على التحوالت اليت تركتها عملية االتصال احلضاري والثقايف مع العامل واهم االنعكاسات االجي-
 .على اجملتمع بشكل عام التغري تكها املمكن ان ي

 

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 .12

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

  اعيةاالجتمفي معالجة الظواهر  لعائلةا االجتماعالوقوف على دور علم -2أ

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

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتداف األه  -ب 

 المناقشة والتفاعل المنظم– 1ب  

 التعلم التعاوني  – 2ب

 ومشاركة الطلبة  اإللقاء – 3ب

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعلم التعاوني  -

 تعليمية )) السيمنار ((الحلقات ال -

 عملية العصف الذهني لخلق حالة من التفكير الجماعي عند الطلبة  -

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التكليفات والتطبيقات قي نهاية كل مرحلة 

 النقاشات مع الطلبة 

 الكوزات  وإجراءاالختبار الورقي 

 

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ن المادة العلمية في فهم مجريات األمور م اإلفادة -1ج  

 القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة -2ج

 الخيارات المتاحة أواألمثل من بين الحلول  االختيار-3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات والوسائل المتاحة  استخدام السبورة للتوضيح

 

 
 طرائق التقييم    

 

 النشاطات اإلضافية محاضراتالنقاش في ال -

 االختبارات العلمية -

 
 

 

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

  ةالمسؤوليوالقدرة على تحمل  اآلخرينوصف لمهارات العالقات الشخصية مع -1د

 المقرر إلنتاجلتعامل كمجموعات من خالل ا االتصالتنمية مهارة -2د
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 البنية التحتية  .12

 .6102: مسيحة انصر خليف ،  التغري االجتماعي عوامل  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
حمود عبد الشكور د. م:      التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق  

                .  2118التغير االجتماعي و التحديث : د. سناء الخولي ,   

                   

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 انتوين غدنز   -التغيري   االجتماععلم 

 

ية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترون

.... 
  اإلطالع يكلف الطالب هبا لالفاده و

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

ان يكون هناك مشروع تطبيقي  يوزع على الطلبة للمقارنة بين مناطق سكناهم و قراءة  محاور المادة  ميدانيا 

 من اجل تقريب المفاهيم الى الطلبة تطبيقيا . 

 اهوت ( مستقبال . محاولة تطبيق برنامج ) ك

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1-3 
التغير مقدمة في 

 االجتماعي 
في التغير مقدمة في 

 االجتماعي 
 شفوي المناقشة 

  التغير مفاهيم  1-3 2
 ومديات  مفاهيم

  االجتماعي تغيرال
 شفوي  المناقشة 

3 1-3 
وظائف 

 التغيراالجتماعي 
التغير وظائف 

 االجتماعي
 شفوي المناقشة

 شفوي المناقشة نظريات التغير   نظريات التغير  1-3 4
 شفوي المناقشة انواع التغير   انواع التغير  1-3 5
ايجابيات وسلبيات  1-3 6

 التغير 
ايجابيات وسلبيات 

  التغير
 شفوي المناقشة 

 شفوي  المناقشة  آثار التغير السريع آثار التغير السريع  1-3 7
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

  المؤسسة التعليمية .1

 لم االجتماعع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 تنمية اجتماعية 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 مقررات

 الكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 4/2221/ 11 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ا ن يتعرف الطلبة عن مفهوم التنمية  - أ

 ا ن يتعرف الطلبة  عن االتجاهات االولى في التنمية  - - ب

    - ت

 وتنمية المجتمع المحلي  نواع التنميةا ن يتعرف الطلبة عن  ا -ت

 لتنمية االجتماعية بالتنمية االقتصادية ان يتعرف الطلبة عن  عالقة ا -ث

 علم االجتماع ودراسة قضايا التنمية ان يتعرف الطلبة  عن  -ج

 

 طلبة عن التخطيط االجتماعي , مفهومه , انواعه ان يتعرف ال -د
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

  االهداف المعرفية . ا-أ

 ان يتعرف الطلبة  عن دورالتنمية في تحسين نوعية المجتمعات   - أ
 ان يعي  الطلبة  اهمية  التنمية في تحقيق مستوى مقبول من العيش الكريم  - ب
     ان يتعلم الطلبة كيفية التخطيط لحياتهم من اجل تنمية قدراتهم الذاتية  - ت

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 ان يكتسب الطلبة مهارات  تنمية مجتمعاتهم  –-أ

 ودورها في المجتمعالتنمية ان يتمكن الطلبة من معرفة  اهداف 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المادة العلمية ومناقشاتها وتوجيه االسئلة وتبادل االفكارعرض 

 بعضهم تكليف الطلبة بتحضير المحاضرة  ومناقشاتها مع - أ

 تكليف الطلبة  بتقديم التقارير التي تخص الموضوع - ب
 اجراء مسابقات بين مجموعتين من الطلبة  وتتضمن اسئلة قصيرة خاصة بالمادة . - ت

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية ) الموضوعية والمقالية( -1

 حلقات نقاشية بين الطلبة -2

 المشاركة اليومية في تحضير المحاضرة -3

 التزام الطالب بالتعليمات الجامعية -4

 

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 تزويد الطلبة بمهارات التفكير العلمي والتفكير العلمي الناقد. -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 عرض المحاضرة -1

 توجيه االسئلة العلمية والمهمة التي تتضمنها المحاضرة -2
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 استخدام اسلوب العصف الذهني- -3

 تشجيع الطلبة على توجيه االسئلة  -4
 المحاورة والنقاش فيما بين الطلبة -5

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات التحريرية والشفوية -1
 المشاركة اليومية -2
 تقديم التقارير  -3
 االلتزام بالتعليمات الجامعية -4

 

 

 

 
 

 

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

 مهارة التفكير بأنواعه ) الناقد , االبداعي , التحليلي ( - - أ

 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة    - ب

 تنمية قدرات الطالب حول كيفية التعامل مع المشكالت التي يواجهها في المجتمع - ت

 

  

 والتعلم  التعليمطرائق          

 عرض المحاضرة -1

 توجيه االسئلة العلمية والمهمة التي تتضمنها المحاضرة -2
 استخدام اسلوب العصف الذهني- -3

 تشجيع الطلبة على توجيه االسئلة  -4
 المحاورة والنقاش فيما بين الطلبة -5

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          
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 االختبارات التحريرية والشفوية
 المشاركة اليومية

 تقديم التقارير 
 االلتزام بالتعليمات الجامعية        

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة المقرر أو المساق اسم

الرابع خدمة 

 اجتماعية 
 عملي نظري تنمية اجتماعية  

 اسيوعيا  ساعات 3نظري /      

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 المتابعة االسبوعية في مدى التزامهم بما أنيط بهم من مهام علمية -1

 ارشاد الطلبة بهدف تطوير مهاراتهم المعرفية  -2

 تزويدهم بمهارة وضع االستراتيجيات لجهودهم اليومية وكيفية استغاللها بعد تخرجهم -3
4- 
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 8991حسن , التنمية االجتماعية ,مكتبة وهبة ,القاهرة ,د. عبد الباسط دمحم 
 دمحم حممود اجلوهري , علم اجتماع التنمية
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي   تنمية اجتماعية   الرابع خدمة 
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 انثروبولوجيا االتصال 

 / انثروبولوجيا الثالثة المرحلة  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات 

 على الصف االلكتروني  –الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 9/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية .بأهمية االتصال ودوره في العالقات يهدف المقرر الى تعريف الطالب 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 التعريف بمجال االختصاص االنثروبولوجي وثقافة االتصال        -1أ

 .ه الطالب على أهمية االتصال في الحياة االجتماعية توجي      -2أ

 -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ماهو االتصال وماهي انواعه وماهي العناصر االساسية للعملية االتصالية .تعليم الطالب   - 1ب 

 تعليم الطالب على معرفة ماهو االتصال السلبي وماهو االتصال االيجابي. – 2ب 

 -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب و المصادر المكتبية و االلكترونية .

 التقارير الواقعية .

 العصف الذهني 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 الحضور الفاعل داخل الصف 

 االختبارات 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . و ابداء ارائهم  ى احترام مشاعر االخرينتعليم الطالب عل  -1ج         

 .تعويد الطلبة على احترام الوقت في انجاز المهام  -2ج

 ترغيب الطلبة في دراسة كل ما يتعلق باالتصال .  -3ج

 التعريف باالخالق واالداب االنسانية التي تنتقل بواسطة االتصال. -4ج

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات 
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 الكتب 

 االطالع على التجارب العالمية من خالل االنترنت 

 الكتابة عن بعض الحاالت المتميزة و مناقشتها مع الطلبة وفق المحاور .

 

 

 
 طرائق التقييم    

 المشاركات الفاعلة 

 االختبارات القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 

 

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

 اعداد طلبة من المتفوقين و المهتمين في مجال رعاية األسرة كباحثين اجتماعيين   -1د

 الحرص على أهمية الوقت في تحقيق الحل في الحاالت الموجودة كتجربة ميدانية . -2د

 التعلم على نقد المشاكل بطريقة موضوعية . -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الكتب و التجارب العالمي  من االنترنت و المواقع االلكتورنية ذات االهتمام .

 

 

 
 طرائق التقييم          

 العصف الذهني 

 االختبارات 

 االمتحان 
 
 

 

 

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 
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 عملي     نظري      

/  لثالثةا

 انثروبولوجيا 
  45 انثروبولوجيا االتصال  

     

     

     

     
 
 
 
 

 
 

 الشخصيالتخطيط للتطور  .13

  
 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نظرايت االتصال  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اساليب االتصال والتغري االجتماعي  -2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملاالت اليت تكتب عن االتصال 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ) احتاد مكتبات اجلامعات املصرية (
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 مركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 .ج الوزاري هالكتب وفق المن  

 كتب و مصادر من االنترنت 

 المقاالت و البحوث .
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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

انثروبولوجيا   لثالثا

 االتصال
 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع     / المركز علمي القسم ال .2

 االنثروبولوجيةنظريات االتصال  اسم / رمز المقرر .3

 على الصف االلكتروني  –الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

  كورسات ثالث / ال الفصل / السنة .5

  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 9/12/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 فهوم االتصال وكيفية صناعة ثقافة متوازنة يهدف المقرر الى تعريف الطالب بم

 

 
 
 
 
 
 

 

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.



  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 ريف بمجال االختصاص .التع   -1أ

 معرفة ماهو االتصال ودوره في استقرار المجتمعات .توجيه الطالب على أهمية       -2أ

      -3أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تقسيم المقرر الى نصفين نظري و عملي   - 1ب

 ان يجد الطالب على ارض الواقع كل ما تم اخذه نظريا .  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الكتب المنهجية 

 المحاضرات 

 االنترنت 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 التحضير 

 االلتزام بالواجبات و ارسالها على التوقيت المحدد للصف االلكترني 

 االختبارت القصيرة 

 االمتحان 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعويد الطالب على احترام الوقت    -1ج

 المبادرة بمساعدة االخرين من الطلبة    -2ج

 الواجب ضمن المدة المحددة  بأداءااللتزام  -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المجالت العلمية  –االنترنت  –المصادر المتاحة في المكتبة 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 

  -االمتحان  –التقارير  –االختبارات القصيرة  -التحضير داخل الصف 

 

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

 مقارنة المتغيرات مع المجتمعات المناظرة و العمل بالممكن   -1د

 التدريب على مهارات البرامج االلكترونية ذات العالقة بالتعليم االلكتروني   -2د

   -3د

    -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نظرايت االتصال  -3 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اساليب االتصال والتغري االجتماعي  -4

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملاالت اليت تكتب عن االتصال 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ 

.... 
 ) احتاد مكتبات اجلامعات املصرية (

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 باالتصاالت .متابعة اخر تحديثات القوانين الخاصة 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القراءة و الفهم و  9 1-3

 الحفظ 
التعريف بمادة 

 انثروبولوجيا االتصال 
مصدر كتاب  

 + محاضرات 
التحضير 

 أداء –الفاعل 

 الواجب 
التحضير  + العصف  9 4-6

 الذهني 
دور االتصال في بناء 

 المجتمعات 
 كتابة ملخص

عن حالة 

يختارها 

الطالب مطبق 

 عليها ما تعلمه 

االختبارات 

القصيرة و 

التقرير 

 الملخص 

الفهم و المقارنة بأبداء  6 7-8

  اآلراء
كيفية تطور وسائل 

 االتصال 
العصف 

 –الذهني 

 التحضير 

التفاعل داخل 

 الصف 

استيعاب المادة و  9 9-11

و ابداء  األسئلةطرح 

 الحلول و المعالجات 

  –التحضير  نظريات االتصال 

 و المناقشة 
داخل  التفاعل

 –الصف 

االختبارات 

 القصيرة
كتابة التقرير الخاص  6 12-13

بأي محور يختاره 

 الطالب و بالتحليل 

مقارنة بين المجتمعات 

من ناحية وسائل 

 االتصال 

المناقشة و 

 التحليل 
االختبار و 

 الملخصات 

صور من االتصال   6 14-15

 الحديث 
المحاضرة و 

 المناقشة 
 االمتحان 
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 المنهجمخطط مهارات 

 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

نظريات   الثالث

االتصال 

 يهنثروبولوجاال

 = = = = = = = = = = = = = = = =  أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



  
 1الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 رعاية أسرة وطفولة 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 مقررات 

 الكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/12/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ا ن يتعرف الطلبة  عن  مفاهيم مثل , االسرة , الطفولة   -أ

 أهمية  االسرة في المجتمع ا ن يتعرف الطلبة عن   -ب

 الخدمة االجتماعية في مجال رعاية االسرة والطفولة دوران يتعرف الطلبة عن   -ت

 دور التغيرات التكنولوجية على وظائف االسرةان يتعرف الطلبة  عن  -ث

 
 

   ان يتعرف الطلبة عن ظاهرة العولمة وتداعياتها على االسرة     -ج  -ج

 ان يتعرف الطلبة عن دور الخدمة االجتماعية في مواجهة العولمة    -ج

 أهمية مرحلة الطفولة في تشكيل شخصية الفرد  ان يتعرف الطلبة-خ

 

 اهمية حاجات الطفولة  ان يتعرف الطلبة -د
 



  
 3الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

  االهداف المعرفية . 

 ان يتعرف الطلبة  عن دورالخدمة االجتماعية  في مجال رعاية االسرة ووالطفولة  - أ
 ان يعي  الطلبة  اهمية االسرة في بناء المجتمع  - ب
 كيفية المحافظة على االسرة ومواجهة التغيرات التي تؤدي الى الخلل في بنائهاان يتعلم الطلبة  - ت

 غرس الوعي التربوي باهمية مرحلة الطفولة  - ث

 

 

 

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 الطلبة مهارات  المحافظة على االسرة  ان يكتسب -أ

 اكساب الطلبة كباحثين كيفية مواجهة مشكالت االسرة وطريقة حلها   -ب   
 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 عرض المادة العلمية ومناقشاتها وتوجيه االسئلة وتبادل االفكار -1

 تكليف الطلبة بتحضير المحاضرة  ومناقشاتها مع الطلبة -2
 الطلبة  بتقديم التقارير التي تخص الموضوعتكليف  -3
 اجراء مسابقات بين مجموعتين من الطلبة  وتتضمن اسئلة قصيرة خاصة بالمادة . -4

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية ) الموضوعية والمقالية( -1

 حلقات نقاشية بين الطلبة -2

 المشاركة اليومية في تحضير المحاضرة -3

 بالتعليمات الجامعية التزام الطالب -4

 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

         

 تزويد الطلبة بمهارات التفكير العلمي.  - أ

 تزويد الطلبة بمهارات االتفكير العلمي الناقد - ب

   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 عرض المحاضرة -1

 توجيه االسئلة العلمية والمهمة التي تتضمنها المحاضرة -2
 اسلوب العصف الذهنياستخدام - -3

 تشجيع الطلبة على توجيه االسئلة  -4
 المحاورة والنقاش فيما بين الطلبة -5

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات التحريرية والشفوية -1
 المشاركة اليومية -2
 تقديم التقارير -3

 

 

 

 
 

 

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

 مهارة التفكير بأنواعه ) الناقد , االبداعي , التحليلي (  -1

 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة  -    2

 تنمية قدرات الطالب حول كيفية التعامل مع المشكالت التي يواجهها في المجتمع    -3

 

 

 

 

 

 والتعلم  التعليمطرائق        



  
 5الصفحة 

 
  

 

 عرض المحاضرة -1

 توجيه االسئلة العلمية والمهمة التي تتضمنها المحاضرة -2
 استخدام اسلوب العصف الذهني- -3

 تشجيع الطلبة على توجيه االسئلة  -4
 المحاورة والنقاش فيما بين الطلبة -5

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية والشفوية -1

 المشاركة اليومية -2

 تقديم التقارير   -3

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري   الثانية 

 ساعات  3نظري /    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مهام علميةالمتابعة االسبوعية في مدى التزامهم بما أنيط بهم من  -1

 ارشاد الطلبة بهدف تطوير مهاراتهم المعرفية  -2

 ومية وكيفية استغاللها بعد تخرجهتزويدهم بمهارة وضع االستراتيجيات لجهودهم الي -3

 

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

 ان يكون حاصال على شهادة االعدادية     
 

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .14

 رعاية اسرة وطفولة ,من منظور الخدمة االجتماعية , رأفت عبد الرحمن دمحم  -1

 ممارسات الخدمة االجتماعية مع مشكالت االسرة والطفولة  -2

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

2222- 

2221 

 الثاني 

رعاية اسرة  

 وطفولة 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

  المؤسسة التعليمية .1

   / المركز علميالقسم ال .2

  رمز المقرراسم /  .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 

 

 

 

 
 

 

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.



  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  المهاراتية الخاصة بالمقرراالهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 12الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .11

  الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ,التقارير ,.....(
 

المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  ( ب

....., 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 1الصفحة 
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 التعليميةالمؤسسة  .1
 كلية اآلداب/ جامعة بغداد

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم علم االجتماعا

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اجتماع االتصالعلم 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 علم االجتماعبكالوريوس 

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
  رابعةلمرحلة الا -فصلي 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التعليم االلكتروني

 تاريخ إعداد الوصف  .8
11/1/2221 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 . االتصالواستيعاب علم فهم على كيفية االستفادة من  وتدريبهم تعريف الطلبة -1

 . في ذهنية الطالب العراقي ترسيخ قيم االتصال وأهميته -2

 في بناء المجتمع.  االتصالفهم علم ة أهمية تعليم الطلب -3

 .االتصال وتطبيقاتهالوصول بالمجتمع إلى مرحلة أفضل من الرفاهية عن طريق  -4

 الجانب االجتماعي. وتطبيقاته في علم االتصال  على كيفية االستفادة من وتدريبهم تعريف الطلبة -5

 . في ذهنية الطالب العراقي تلك القيمترسيخ  -6

  تسهيل سير الحياة في المجتمعات. في لبة أهمية االتصالليم الطتع -7
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 3الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 اكتساب خبرات جديدة.-1أ

 .تصالاال علمبقيمة تعريف الطلبة -2أ

 تعليمهم على أهمية أداء الواجبات. -3أ
 .القوانين والمدونات االتصاليةواحترام  الشعور بالمواطنة-4أ
 حقوق اآلخرين.و قوانينال احترام -5أ
 .، وان االتصال حقل للجميعأنهم شركاء في بناء الوطن  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .أهمية االتصال في الحياةالشعور ب– 1ب

 خدمة المجتمع وقيم االتصال والتواصل. – 2ب

 .إدارة الذات – 3ب

   .وااللتزام بها والمدونات فهم القوانين  -4ب        
 طرائق التعليم والتعلم      

 الحضور الفعلي. -
 الحضور االفتراضي -
 المناقشة والسؤال. -
 االمتحانات. -

 انجاز الواجبات.

 

 
 طرائق التقييم      

 

 لبياناتاعتماد التعليم الحديث والتقانة الحديثة واستعمال وسائل اإليضاح وعرض ا
 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ان يعي الطالب أهمية االتصال والتواصل. -1ج         

 تنظيم دراسة القنوات االتصالية وفهمها.-2ج

 توخي الموضوعية في فهم ماهية االتصال وقنواته. -3ج

 فهم طبيعة االتصال والتواصل. -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 لفعلي داخل القاعة.الحضور ا -
 الحضور االفتراضي -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -
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 طرائق التقييم    

 

 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 الحضور االفتراضي -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -

 
 

 

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

 طريقة الشرح والمناقشة. -

 تحفيز الطلبة والعصف الذهني. -2د

 التعليم االلكتروني وعرض المحاضرات )بوسيلة عرض(. -3د

 استعمال وسائل اإليضاح.  -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 الحضور االفتراضي -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  3 تصا االعلم   ةرابعال
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  3 علم االتصا   رابعةال

  3 علم االتصا   رابعةال

  3 علم االتصا   رابعةال

  3 علم االتصا   رابعةال
  3 علم االتصا   لرابعةا
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 ها ظروف جائحة كوروان وجعلها أكثر مشولية وأكثر مرونةتطوير اخلطة مبا ينسجم واملتغريات اجملتمعية اليت تقتضي

 
 
 
 

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

 
 

 خاص ابلعمادة
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 6الصفحة 

 
  

 الكتب واملراجع واجملالت العلمية ذات االختصاص

 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اش

 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

 + + + + + + + + + + + + + + + + أساسي تصالاالعلم   مادة جديدة الرابعة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب/ جامعة بغداد

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم علم االجتماعا

 اسم / رمز المقرر .3
 علم االتصال/ مادة جديدة

 لحضور المتاحةأشكا  ا .4
 فعلي+ افتراضي

 الفصل / السنة .5
 الفصل االول 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
44  

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
11/1/2221 

 أهداف المقرر .8

 الجانب االجتماعي. في  علم االتصالفهم على كيفية االستفادة من  وتدريبهم تعريف الطلبة -8

 . ة الطالب العراقيفي ذهني ترسيخ قيم االتصال وأهميته -9

أهمية  وبيانفي حالة سوء االستعمال ومهدداتها ميديا على خطر ال تعليم الطلبة -11
 المجتمع.  والمدونات في حماية نيانو الق

التطبيقات الوصول بالمجتمع إلى مرحلة أفضل من الرفاهية عن طريق  -11
 .يةتصالاال 

 . ل وقنواتهاالتصاعلى كيفية االستفادة من  وتدريبهم تعريف الطلبة -12

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

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

 ؛البرنامج.



  
 4الصفحة 

 
  

 . في ذهنية الطالب العراقي ترسيخ قيم االتصال -13

 . وأمنه المجتمع وانين في حمايةالقالمدونات و تعليم الطلبة أهمية  -14

الجانب االتصال والتواصل في فهم على كيفية االستفادة من  وتدريبهم تعريف الطلبة -15
 االجتماعي. 

 

 ييموطرائق التعليم والتعلم والتق مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 اكتساب خبرات جديدة.-1أ

 .بقيمة علم االتصالتعريف الطلبة -2أ

 تعليمهم على أهمية أداء الواجبات. -3أ
 .واحترام القوانين والمدونات االتصالية الشعور بالمواطنة-4أ
 حقوق اآلخرين.و القوانين احترام -5أ
 ل حقل للجميع.، وان االتصاأنهم شركاء في بناء الوطن  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .أهمية االتصال في الحياةالشعور ب– 1ب

 خدمة المجتمع وقيم االتصال والتواصل. – 2ب

 إدارة الذات. – 3ب

   .فهم القوانين والمدونات وااللتزام بها  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الحضور الفعلي. -
 اضيالحضور االفتر -
 المناقشة والسؤال. -
 االمتحانات. -

 انجاز الواجبات.
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يعي الطالب أهمية االتصال والتواصل. -1ج         

 االتصالية وفهمها. تنظيم دراسة القنوات-2ج

 توخي الموضوعية في فهم ماهية االتصال وقنواته. -3ج

 فهم طبيعة االتصال والتواصل. -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 الحضور االفتراضي -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -

 

 
 طرائق التقييم    

 

 لي داخل القاعة.الحضور الفع -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -

 

 

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

 طريقة الشرح والمناقشة. -1د

 تحفيز الطلبة والعصف الذهني. -2د

 حاضرات )بوسيلة عرض(.التعليم االلكتروني وعرض الم -3د

    -استعمال وسائل اإليضاح.  -4د
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 ية البنية التحت .12

 / ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم االتصال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 نظرايت علم االتصال

 العوملة وثورة املعلومات االتصالية

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 وعكل جملة أو دورية أو إصدار يعىن ابملوض

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
التعريف بالمادة 

 وأهميتها
 تصالاالعلم مدخل ل

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

على أهم التعرف  2 2

طرق دراسة علم 

 تصالاال

نظريات علم معرفة 

 تصالاال

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

التعامل مع ية كيف 2 3

 األدوات االتصالية

ينظم القانون  وكيف

 المجتمع

أدوات وعناصر 

 االجتماعي تصالاال

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

4 2 
أنواع االتصال معرفة 

 هماالتواستع
 االجتماعية الدوافع

 تصاللال

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

5 2 
التدريب على 

األنواع تشخيص 

 االتصالية والخروقات 

نماذج تطبيقية أ

 للقوانين االجتماعية

المد  اتوتأثير

 ي االتصاليالعولم

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

6 2 

والسياسة  االتصال

 يةاالجتماع

على اثر االتصال 

القوانين صيرورة 

وانتشار  االجتماعية

في  قنوات االتصاليةال

 المجتمع

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

الفعلية  طبيقاتتال 2 7

 قوانين االجتماعيةلل

لالتصال واالتصال 

 الجماهيري

 أنماذج تطبيقية

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 كل جملة أو دورية أو موقع الكرتوين يعىن ابملوضوع

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثا  ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (  

 المحاضرات . -
 وع المادة.مصادر علمية ذات صلة بموض -
 شبكة االنترنت. -
 واإليضاحية. ةالمواد الفيلمي -
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 ؤسسة التعليميةالم .1
 كلية اآلداب/ جامعة بغداد

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم علم االجتماعا

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اإلجرامعلم 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 علم االجتماعبكالوريوس 

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 حلة الثالثة المر -سنوي

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التعليم االلكتروني

 تاريخ إعداد الوصف  .8
11/1/2221 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 . واستيعاب علم األجرامفهم على كيفية االستفادة من  وتدريبهم تعريف الطلبة -1

 . في ذهنية الطالب العراقي وأهميتها ترسيخ قيم القانون  -2

 في بناء المجتمع.  فهم علم األجرامأهمية تعليم الطلبة  -3

 الوصول بالمجتمع إلى مرحلة أفضل من الرفاهية عن طريق القانون. -4

 الجانب االجتماعي. علم األجرام وتطبيقاته في  على كيفية االستفادة من وتدريبهم تعريف الطلبة -5

 . في ذهنية الطالب العراقي تلك القيمترسيخ  -6

 قانون في بناء المجتمع. تعليم الطلبة أهمية ال -7
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 اكتساب خبرات جديدة.-1أ

 .األجرام علمبقيمة تعريف الطلبة -2أ

 تعليمهم على أهمية أداء الواجبات. -3أ
 الشعور بالمواطنة.-4أ
 حقوق اآلخرين.و قوانينال احترام -5أ
 .أنهم شركاء في بناء الوطن  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الشعور باالنتماء.– 1ب

 خدمة الوطن واجب مقدس. – 2ب

 إدارة الذات. – 3ب

   .فهم القوانين وااللتزام بها  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الحضور الفعلي. -
 الحضور االفتراضي -
 المناقشة والسؤال. -
 متحانات.اال -

 انجاز الواجبات.
 

 
 طرائق التقييم      

 

 اعتماد التعليم الحديث والتقانة الحديثة واستعمال وسائل اإليضاح وعرض البيانات
 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ان يعي الطالب أهمية دراسة هذا المجال العلمي. -1ج         

 جرامية.تنظيم دراسة الظواهر الجنائية واإل-2ج

 اعتماد الموضوعية في دراسة علم اإلجرام.-3ج

 ضمان عدم االنحياز أو التأثر باألهواء.-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 الحضور االفتراضي -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -
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 طرائق التقييم    

 

 القاعة.الحضور الفعلي داخل  -
 الحضور االفتراضي -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -

 
 

 

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

 طريقة الشرح والمناقشة. -1د

 تحفيز الطلبة والعصف الذهني. -2د

 رض المحاضرات )بوسيلة عرض(.التعليم االلكتروني وع -3د

 استعمال وسائل اإليضاح.  -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 الحضور االفتراضي -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 شهري.االمتحان اليومي وال -
 المناقشة والمشاركة. -

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      
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  2 األجرامعلم  So1s3cy21 ةثالثال

  2 علم األجرام So1s3cy21 الثالثة

  2 علم األجرام So1s3cy21 الثالثة

  2 علم األجرام So1s3cy21 الثالثة

  2 علم األجرام So1s3cy21 الثالثة
  2 علم األجرام So1s3cy21 الثالثة

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 تطوير اخلطة مبا ينسجم واملتغريات اجملتمعية اليت تقتضيها ظروف جائحة كوروان وجعلها أكثر مشولية وأكثر مرونة

 
 
 
 

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

 
 

 خاص ابلعمادة
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 الكتب واملراجع واجملالت العلمية ذات االختصاص

 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 لتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة ل

 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

وظيف المتعلقة بقابلية الت

 (والتطور الشخصي

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

 + + + + + + + + + + + + + + + + أساسي األجرامعلم   So1s3cy21 ثالثةال
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب/ جامعة بغداد

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم علم االجتماعا

 اسم / رمز المقرر .3
 So1s3cy21 /علم األجرام

 أشكال الحضور المتاحة .4
 فعلي+ افتراضي

 الفصل / السنة .5
 سنوي

 )الكلي( عدد الساعات الدراسية .6
44  

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
11/1/2221 

 أهداف المقرر .8

 الجانب االجتماعي. علم األجرام في فهم على كيفية االستفادة من  وتدريبهم تعريف الطلبة -8

 . في ذهنية الطالب العراقي وأهميته ترسيخ قيم القانون  -9

ن في بناء أهمية القانو على خطر الجريمة ومهدداتها وبيان تعليم الطلبة -11
 المجتمع. 

التطبيقات القانونية الوصول بالمجتمع إلى مرحلة أفضل من الرفاهية عن طريق  -11
 .التي تحد من الجريمة

فهم تشخيص الجريمة ومسبباتها و على كيفية االستفادة من  وتدريبهم تعريف الطلبة -12

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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 القانون والجانب االجتماعي. 

 . قيترسيخ قيم القانون في ذهنية الطالب العرا -13

 تعليم الطلبة أهمية القانون في بناء المجتمع.  -14

 فهم القانون والجانب االجتماعي. على كيفية االستفادة من  وتدريبهم تعريف الطلبة -15

 . ترسيخ قيم القانون في ذهنية الطالب العراقي -16

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 ت جديدة.اكتساب خبرا

 .اإلجرامماهية الجريمة وعلم بتعريف الطلبة -2أ

 تعليمهم على أهمية أداء الواجبات. -3أ
 الشعور بالمواطنة.-4أ
 حقوق اآلخرين. قوانين احترام -5أ
   -.أنهم شركاء في بناء الوطن  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الشعور باالنتماء.– 1ب

 ن واجب مقدس.خدمة الوط – 2ب

 إدارة الذات. – 3ب

   .فهم القوانين وااللتزام بها  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الحضور الفعلي. -
 الحضور االفتراضي -
 المناقشة والسؤال. -
 االمتحانات. -

 انجاز الواجبات.
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 ناقشة والمشاركة.الم -
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يعي الطالب أهمية دراسة هذا المجال العلمي. -1ج        

 تنظيم دراسة الظواهر الجنائية واإلجرامية.-2ج

 اعتماد الموضوعية في دراسة علم اإلجرام.-3ج

 ضمان عدم االنحياز أو التأثر باألهواء.-4ج   
 م والتعلم طرائق التعلي    

 

 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 الحضور االفتراضي -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -

 

 
 طرائق التقييم    

 

 الحضور الفعلي داخل القاعة. -
 االمتحان اليومي والشهري. -
 المناقشة والمشاركة. -

 

 

 
 رى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 طريقة الشرح والمناقشة. -1د

 تحفيز الطلبة والعصف الذهني. -2د

 التعليم االلكتروني وعرض المحاضرات )بوسيلة عرض(. -3د

 استعمال وسائل اإليضاح.  -4د
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 البنية التحتية  .12

 / ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم األجرام )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 نظرايت علم اإلجرام

 األجرامعلم بداايت 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... المجالت العلمية , التقارير ,) 
 كل جملة أو دورية أو إصدار يعىن ابملوضوع

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 كل جملة أو دورية أو موقع الكرتوين يعىن ابملوضوع

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 لموضوعا
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
التعريف بالمادة 

 وأهميتها
 األجرامعلم مدخل ل

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

التعرف على أهم  2 2

طرق دراسة علم 

 األجرام

نظريات علم معرفة 

 األجرام

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

ية الحد من كيف 2 3

ينظم  الجريمة وكيف

 القانون المجتمع

أدوات وعناصر 

 القانون االجتماعي

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

4 2 
دوافع الجريمة معرفة 

 ومسبباتها
 االجتماعية الدوافع

 للجريمة

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

التدريب على  2 5

تشخيص الجريمة 

فهم الضوابط و

 القانونية

 نماذج تطبيقيةأ

 للقوانين االجتماعية

 العولمة اتوتأثير

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

6 2 
القانون والسياسة 

 االجتماعية

اثر التخلف على 

 القوانين االجتماعية

وانتشار الجريمة في 

 المجتمع

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات

7 2 
الفعلية  طبيقاتتال

 قوانين االجتماعيةلل
 تطبيقية أنماذج

الشروح 

والمناقشات 

 العلمية

 االختبارات
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 ترونية (متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلك  

 المحاضرات . -
 مصادر علمية ذات صلة بموضوع المادة. -
 شبكة االنترنت. -
 واإليضاحية. ةالمواد الفيلمي -
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 علم االجتماع / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 تخطيط مجتمع محلي 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 كورسات

 الكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/12/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 , التنمية , المجتمع المحلي التخطيط مفاهيم مثل , ا ن يتعرف الطلبة  عن   -أ

 ,الخدمة االجتماعية والمجتمع المحلي العالقة بين  ا ن يتعرف الطلبة عن  -ب

 والخدمة االجتماعية   لتنمية بالتخطيطان يتعرف الطلبة عن  عالقة ا -ت

 , اهدافه, مستوياته عن بدايات التخطيط  ان يتعرف الطلبة  -ث

  عن تنمية المجتمع الريفي ان يتعرف الطلبة   -ج
 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10
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  االهداف المعرفية . ا-أ

  ةالمحلي اتان يتعرف الطلبة  عن دورالخدمة االجتماعية  في تنمية المجتمع  - أ
 في تنمية المجتمع المحلي  حطيطان يعي  الطلبة  اهمية الت - ب
 ان يتعلم الطلبة الفرق بين التنمية والتخطيط في المجتمع الريفي والحضري  - ت

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 ان يكتسب الطلبة مهارات  التنمية والتخطيط - 1     

 التي يبتغيها التخطيطان يتمكن الطلبة من معرفة  اهداف  -2
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 عرض المادة العلمية ومناقشاتها وتوجيه االسئلة وتبادل االفكار -1

 تكليف الطلبة بتحضير المحاضرة  ومناقشاتها مع الطلبة -2
 تكليف الطلبة  بتقديم التقارير التي تخص الموضوع -3
 قصيرة خاصة بالمادة . اجراء مسابقات بين مجموعتين من الطلبة  وتتضمن اسئلة -4

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية ) الموضوعية والمقالية( -1

 حلقات نقاشية بين الطلبة -2

 المشاركة اليومية في تحضير المحاضرة -3

 التزام الطالب بالتعليمات الجامعية -4

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 تزويد الطلبة بمهارات التفكير العلمي.  - -1         

 تزويد الطلبة بمهارات االتفكير العلمي الناقد. -2        

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 عرض المحاضرة -1

 توجيه االسئلة العلمية والمهمة التي تتضمنها المحاضرة -2
 استخدام اسلوب العصف الذهني- -3

 تشجيع الطلبة على توجيه االسئلة  -4
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 المحاورة والنقاش فيما بين الطلبة -5

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات التحريرية والشفوية -1
 المشاركة اليومية -2
 تقديم التقارير -3

 

 
 

 

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

 مهارة التفكير بأنواعه ) الناقد , االبداعي , التحليلي ( - -1

 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة  -2

 تنمية قدرات الطالب حول كيفية التعامل مع المشكالت التي يواجهها في المجتمع -2

 

 

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 عرض المحاضرة -1

 العلمية والمهمة التي تتضمنها المحاضرة توجيه االسئلة -2
 استخدام اسلوب العصف الذهني- -3

 تشجيع الطلبة على توجيه االسئلة  -4
 المحاورة والنقاش فيما بين الطلبة -5

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية والشفوية -1

 المشاركة اليومية -2

 تقديم التقارير   -3
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 االلتزام بالتعليمات الجامعية -4

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري تخطيط مجتمع محلي   رابع خدمة 

 ساعات اسبوعيا  3   

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 في مدى التزامهم بما أنيط بهم من مهام علمية المتابعة االسبوعية -1

 ارشاد الطلبة بهدف تطوير مهاراتهم المعرفية  -2

 ومية وكيفية استغاللها بعد تخرجهتزويدهم بمهارة وضع االستراتيجيات لجهودهم الي -3

 

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

 
 االعداديةيكون حاصال على شهادة ان 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 هبيجة شهاب , اخلدمة االجتماعية 
 فيصل حممود غرابية , اخلدمة االجتماعية يف اجملتمع العريب املعاصر

 عبد الباسط دمحم حسن , التنمية االجتماعية 
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 المنهج مخطط مهارات

 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

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
الوجدانية  االهداف

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

2222-

2221 

 الرابع 

تخطيط محتمع  

 محلي 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي 
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