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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 م النفسقسم عل

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

 االفراد والجماعات اهدافها : دراسة العمليات االجتماعية بكل اشكالها فيما بين
 التعرف على كيفية اكتساب االفراد لالتجاهات النفسية واالجتماعية . .1

 التعرف على االساليب المناسبة في الحكم على العالقات ما بين االفراد . .2

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 في القياس والتقويم –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

  -3أ -2أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

        

 
 التعليم والتعلم طرائق      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 مساهمات الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتي -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 جات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة اعطاء در -2
 تحديد درجة للبحوث المكلف بها الطالب  -3
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون وتحمل الصعوبات  -1ج         

 ل الراي االخر طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقب -2ج    
 معلومات وصفات معينةاعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خالل اكتسابه  -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع العملي لتخصصهم  -1
 حديثة في المادة العلميةعرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق ال -2

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 اقامة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللقاء  -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين -2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة  طرح التطبيق -1
 العمل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة  -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ل الميداني اجراء اختبارات حالل مدة العم -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 تكليف الطلبة في بحث للمادة نهاية السنة الدراسية  -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  3  اختبارات وقياس نفسي tp لرابعةا

     



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته  -0

 ير من قبل التدريسي جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطو  مرونة املنهج -3

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة  -4

 اتثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب  -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

  املرحلة االعدادية معدل الطالب يف -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة  -1

 الكادر التدريسي  -0

  املقرر الدراسي -3

 



  
 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 

 (تطور الشخصيوال

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

علم النفس  Sp الثانية

 االجتماعي

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي /جامعة بغداد/كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 Psعلم النفس االجتماعي / اسم / رمز المقرر .3

  انيةلثطلبة المرحلة ا أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  لسنةالفصل / ا .5

 اسبوعيا  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة العمليات االجتماعية بكل اشكالها فيما بين االفراد والجماعات اهدافها :
 التعرف على كيفية اكتساب االفراد لالتجاهات النفسية واالجتماعية . .3

 ليب المناسبة في الحكم على العالقات ما بين االفراد .على االساالتعرف  .4

 التعرف على التطرف والتعصب واسبابه وسبل االبتعاد عنه  -1

 
 

 
 
 

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 .11

  هداف المعرفية األ -أ
  يبعلم النفس االجتماعتعلم العديد من المفاهيم والنظريات الخاصة  -1أ

 تعليم الطلبة باقضل الطراءق الحديثة  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على القيام بالبحوث واالستبانات في العمل الوظيفي  – 2ب

  اعداد باحث نفسي يمتلك الخبرة في الميدان العملي االداري والوظيفي – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 افسة اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمن -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 11الصفحة 

 
  

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 11الصفحة 

 
  

 

 بارات اخت -1
 عصف ذهني  -2

 

 

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

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

   االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي مستقبال   -4د



  
 12الصفحة 

 
  

 ط .11

خرجات التعلم م الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
 علم النفساتريخ 

محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

نظرايت علم النفس  3 2
 االجتماعي

محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 تحريري  او

3 3 

 نظرية التحليل النفسي
محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

4 3 

 السلوكية
محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

5 3 

 التعلم
محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

 اختبار شفهي

 او تحريري 

6 
3 

 الظواهرية
محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
3 

 التعصب
محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
3 

 اجلماعات
محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 ري او تحري

9 
3 

 العدوان
محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
3 

 مقاييس نفسية
محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 حريري او ت

10 
محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



  
 13الصفحة 

 
  

14 
3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  علم النفس االجتماعي

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

ر شفهي اختبا

 او تحريري 

15 
محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

16 
محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

17 
محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 اقشة /من

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3 11

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  علم النفس االجتماعي

صف ذهني /ع

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3 21

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3 22

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  يعلم النفس االجتماع تطبيقات عملية 3 23

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

06 
محاضرة  فس االجتماعيعلم الن تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3 07

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

08 
 

محاضرةذهن علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 او تحريري 



  
 14الصفحة 

 
  

 البنية التحتية 33

 ملزمة لالستاذ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

علم النفس االجتماعي تأليف روبرت مكلفين ، وغروس ،   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 وآخرون  ترجمة: موفق الحمداني 

 ب والمراجع التي يوصى بها                اـ الكت

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 . علم النفس االجتماعي ، د. احمد عبد اللطيف وحيد 

  علم النفس االجتماعي ، شفيق رضوان وآخرون 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 رامج ارشادية وندواتب مواقع علمية لدورايت ومكتبات الكرتونية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 اعداد خريجين يجيدون عمل البحوث واستطالع الراي العام  -

 القدرة على اقامة عالقات اجتماعية ناجحة في ميدان العمل والحياة  -

-    
 

09 

32 
محاضرة  نفس االجتماعيعلم ال تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
محاضرة  علم النفس االجتماعي تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
محاضرة  علم النفس االجتماعي مليةتطبيقات ع 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 
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 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 علم النفس:    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                             :    التوقيع    
                أ.د. وسن سعيد عبود   : املعاون العلمي سما            أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 م النفسقسم عل

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

 

وتكوين قاعدة من المعلومات الخاصة بعلم إيصال المادة العلمية بشكل واضح ومبسط للطلبة 
 .النفس من نظريات ومفردات  ليتكون لهم قاعدة لبقية المراحل

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 فهم المصطلحات النفسية    -1أ

  -3أ -2أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةراتالمها األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 واجب البيتيمساهمات الطلبة في تكليفهم بال -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  -2
 تحديد درجة للبحوث المكلف بها الطالب  -3
 هرية والفصلية والنهائيةاالمتحانات الش -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون وتحمل الصعوبات  -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 معينة معلومات وصفاتاعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خالل اكتسابه  -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع العملي لتخصصهم  -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 م الطلبة الحوار وااللقاء اقامة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لتعلي -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين -2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة  -1
 الحلول البديلة  العمل على حا المشكالت وطرح -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 دراسية تكليف الطلبة في بحث للمادة نهاية السنة ال -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  4  علم النفس العام Gp الولىا
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 يالتخطيط للتطور الشخص .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته  -0

 جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املنهج -3

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة  -4

 ثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب ات -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ادر العلمية احلديثة املص -1

 الكادر التدريسي  -0

  املقرر الدراسي -3

 



  
 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

علم النفس  Gp االولى

  مالعا
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اد/كلية االداب وزارة التعليم العالي /جامعة بغد المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 علم النفس العام اسم / رمز المقرر .3

  االولىطلبة المرحلة أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ة العلمية بشكل واضح ومبسط للطلبة وتكوين قاعدة من المعلومات إيصال الماد -1
 .الخاصة بعلم النفس من نظريات ومفردات  ليتكون لهم قاعدة لبقية المراحل

 تزويد الطلبة ابملعرفة جلميع املفردات  -0

 مساعدة الطلبة على االختبار واالمتحان -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.



  
 9الصفحة 

 
  

 
 

 والتقييموطرائق التعليم والتعلم  مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
  بعلم النفستعلم العديد من المفاهيم والنظريات الخاصة  -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على القيام بالبحوث واالستبانات في العمل الوظيفي  – 2ب

 فسي يمتلك الخبرة في الميدان العملي االداري والوظيفي اعداد باحث ن – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 ة والقيمية األهداف الوجداني -ج

 اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمنافسة  -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 11الصفحة 

 
  

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 11الصفحة 

 
  

 

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2

 

 

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

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

   سوق العمل الوظيفي مستقبال االفادة من المادة العلمية في   -4د



  
 12الصفحة 

 
  

 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
 علم النفساتريخ 

محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

2 3 

  الدوافع
محاضرة  علم النفس العام

ي /عصف ذهن

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

3 3 

 االنفعاالت 
محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

4 3 

 نظرايت علم النفس
محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

5 3 

 نظرية التحليل النفسي
محاضرة  علم النفس العام

ذهني  /عصف

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

6 
3 

 السلوكية
محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
3 

 اجلشتالت
محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
3 

 املعرفية
محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

ار شفهي اختب

 او تحريري 

9 
3 

 فروع علم النفس
محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
3 

 مناذج من املقاييس 
محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



  
 13الصفحة 

 
  

14 
3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

ختبار شفهي ا

 او تحريري 

15 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

16 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

17 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

تبار شفهي اخ

 او تحريري 

18 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3 11

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  علم النفس العام

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

بار شفهي اخت

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3 21

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3 22

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3 23

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

ار شفهي اختب

 او تحريري 

04 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

06 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

ر شفهي اختبا

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3 07

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

08 
 

محاضرةذهن علم النفس العام تطبيقات عملية 3

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 او تحريري 
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 البنية التحتية 33

/وزارة التعليم العايل /اداب بغداد  لندا دافيدوف/ عامكتاب علم النفس ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
/ 

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

اجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المر

.... 
 مواقع علمية لدورايت ومكتبات الكرتونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 

 

09 

32 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 حريري او ت

31 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
محاضرة  علم النفس العام تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 ريري او تح



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                    :             التوقيع    
                    أ.د. وسن سعيد عبود  : املعاون العلمي سما          أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي : رئيس القسم سما   

                                                        :  اريخالت                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود
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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 الربانمج مربهناً 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم علم النفس

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

  نسانفي مجال علم حياة االجعل الطالب يدرك العديد من المفاهيم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االدارية الحديثة وربطها مع المفاهيم القديمة –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

 االدارية التي اهتمت بها الدول قديما وحديثا –معرفة االساليب النفسية  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

 – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 ت الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتيمساهما -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  -2
 الطالب  تحديد درجة للبحوث المكلف بها -3
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون وتحمل الصعوبات  -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 معلومات وصفات معينةل اكتسابه اعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خال -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع العملي لتخصصهم  -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 ات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللقاء اقامة سفرات حلق -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 العلمي مع االخرين القدرة على التواصل -2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة  -1
 مل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة الع -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 ث للمادة نهاية السنة الدراسية تكليف الطلبة في بح -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 حياة االنسانعلم  Bi ولىاال

 البايولوجي

2  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته  -0

 جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املنهج -3

 ورية للحصول على املعلومة بسرعة توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضر  -4

 اتثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب  -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 مصادر المعلومات عن البرنامج أهم .14

  املصادر العلمية احلديثة -1

 الكادر التدريسي -0

  املقرر الدراسي-3

 



  
 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 وىالسنة / المست

 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

حياة علم  Bi ولىاال

  االنسان
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 المقرروصف 

 

 

 وزارة التعليم العالي /جامعة بغداد/كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 Bi/ ولىم النفس االعل اسم / رمز المقرر .3

  ولىطلبة المرحلة اال أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اعداد الطلبة واتهيلهم ومتكينهم يف نقل املعرفة -1

 تزويد الطلبة ابملعرفة جلميع املفردات  -0

 مساعدة الطلبة على االختبار واالمتحان -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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 هيم والنظريات الخاصة بالمقرر الدراسي تعلم العديد من المفا -1أ

  -2أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على القيام بالبحوث واالستبانات في العمل الوظيفي  – 2ب

  3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمنافسة  -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2
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 طرائق التقييم    

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

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

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

   االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي مستقبال   -4د



  
 12الصفحة 

 
  

 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 يمطريقة التقي طريقة التعليم

1 3 
 مقدمة 

علم حياة االنسان 

 البايولوجي
محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

2 3 

 انقسام اخللية 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

3 3 

 االنسجة احليوانية 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

ي /عصف ذهن

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

4 3 

 انواعها 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

5 3 

 الغضروف
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

6 
3 

 العظم 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

حاضرة م

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
3 

 الدم
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
3 

 خالاي الدم احلارة 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

9 
3 

 ضاء خالاي الدم البي
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
3 

 البالزما 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

 الصفائح الدموية
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

ر شفهي اختبا

 او تحريري 

10 
3 

 جوانب التطور
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
3 

 العضالت اهليكلية 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 
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14 
3 

 العضالت القلبية 
علم حياة االنسان 

 لبايولوجيا

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
3 

 العضالت امللساء 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

16 
3 

 املقارنة بينهما 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 ي او تحرير

17 
3 

 االنسجة النباتية 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
3 

 االمحاض النووية 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 3 

 الربوتينات 
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

 محاضرة

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

 التطور
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

 تطبيقات عملية
علم حياة االنسان 

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

اة االنسان علم حي تطبيقات عملية 3 22

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

علم حياة االنسان  تطبيقات عملية 3 23

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
علم حياة االنسان  تطبيقات عملية 3

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 تحريري  او

05 
علم حياة االنسان  تطبيقات عملية 3

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

06 
علم حياة االنسان  تطبيقات عملية 3

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

علم حياة االنسان  تطبيقات عملية 3 07

 البايولوجي

ة محاضر

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

08 
 

علم حياة االنسان  تطبيقات عملية 3

 البايولوجي

محاضرةذهن

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 او تحريري 



  
 14الصفحة 

 
  

 البنية التحتية 33

 اليوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 بات الكرتونيةمواقع علمية لدورايت ومكت 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 االطالع على المصادر الحديثة في الميدان ووضع مفردات جديدة تحديد جوانب العلمي للمادة من  -

 

 
 

09 

32 
علم حياة االنسان  تطبيقات عملية 3

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
االنسان  علم حياة تطبيقات عملية 3

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
علم حياة االنسان  تطبيقات عملية 3

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
علم حياة االنسان  تطبيقات عملية 3

 البايولوجي

محاضرة 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 حريري او ت



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                    :             التوقيع    
                   أ.د. وسن سعيد عبود : املعاون العلمي سما              أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي : رئيس القسم سما   

                                                        :  لتاريخا                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم علم النفس

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

نها الجانب الجسمي والعقلي واللغوي دراسة حياة االنسان بكافة مراحلها وجوانبها المختلفة وم
 واالجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 الحديثة وربطها مع المفاهيم القديمة النمو  – علم نفس فهم مصطلحات   -1أ

 ت بها الدول قديما وحديثاالتي اهتم التطورية –معرفة االساليب النفسية  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

على وفق النتائج التي نتجت عن  النمولجة مشكالت االستدالل على الواقع التحليلي وكيفية معا – 3ب 

       المادة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 مساهمات الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتي -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  -2
 تحديد درجة للبحوث المكلف بها الطالب  -3
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 علمي كالتعاون وتحمل الصعوبات غرس وتعلم اخالقيات البحث ال -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 معلومات وصفات معينةاعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خالل اكتسابه  -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 الطلبة الواقع العملي لتخصصهم اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم  -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 اقامة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللقاء  -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين -2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 ة وتوظيفها مهنيا في التخصص القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجي-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة  -1
 العمل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة  -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
 لبعض المشكالت  تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 تكليف الطلبة في بحث للمادة نهاية السنة الدراسية  -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           سم المقرر أو المساقا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3  لنموعلم النفس ا Dp لثانيةا



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 ه يف حياته توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيد -0

 جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املنهج -3

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة  -4

 اتثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب  -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 نموكتاب علم النفس ال املصادر العلمية احلديثة -1

 الكادر التدريسي -0

  املقرر الدراسي-3

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 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

انية األهداف الوجد

 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 نفس النموعلم  De- لثانيةا

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي /جامعة بغداد/كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 De/ لنموم النفس اعل اسم / رمز المقرر .3

  ثالثةطلبة المرحلة ا حضور المتاحةأشكال ال .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

دراسة حياة االنسان بكافة مراحلها وجوانبها المختلفة ومنها الجانب الجسمي والعقلي 
 واللغوي واالجتماعي

 
 
 
 

 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الخرجم .11



  
 8الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 تعلم العديد من المفاهيم والنظريات الخاصة بالمقرر الدراسي  -1أ

 تعليم الطلبة باقضل الطراءق الحديثة في ميدان االدارة والصناعة -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على القيام بالبحوث واالستبانات في العمل الوظيفي  – 2ب

 اعداد باحث نفسي يمتلك الخبرة في الميدان العملي االداري والوظيفي  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمنافسة  -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 علم طرائق التعليم والت    

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2
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 طرائق التقييم    

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2
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 والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية العامة و المهارات -د 

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

   االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي مستقبال   -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
 

محاضرة  علم نفس النمو

ف ذهني /عص

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

2 3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

3 3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

4 3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

5 3 

 
محاضرة  نفس النموعلم 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

6 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 و تحريري ا

9 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

 /عصف ذهني

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



  
 12الصفحة 

 
  

14 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

16 
3 

 
محاضرة  س النموعلم نف

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

17 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 3 

 
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  علم نفس النمو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس النمو تطبيقات عملية 3 21

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس النمو تطبيقات عملية 3 22

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 ري او تحري

محاضرة  علم نفس النمو تطبيقات عملية 3 23

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
محاضرة  علم نفس النمو تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
محاضرة  علم نفس النمو تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

06 
محاضرة  علم نفس النمو تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس النمو تطبيقات عملية 3 07

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

08 
 

محاضرةذهن علم نفس النمو تطبيقات عملية 3

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 او تحريري 



  
 13الصفحة 

 
  

 البنية التحتية 33

 علم نفس النمو ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

لكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع اال

.... 
 مواقع علمية لدورايت ومكتبات الكرتونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 تحديد جوانب العلمي للمادة االطالع على المصادر الحديثة في الميدان ووضع مفردات جديدة  -

 

 
 

09 

32 
محاضرة  علم نفس النمو تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
محاضرة  علم نفس النمو تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
محاضرة  علم نفس النمو تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
محاضرة  النمو علم نفس تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                    :             التوقيع    
                أ.د. وسن سعيد عبود    : املعاون العلمي سما                 أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 هااً عما ذاا كان قد حقق االستاادة القصو  من الار  املتاحة . ويصاحب  وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمرب 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نفسقسم علم ال

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

 

ين قاعدة من المعلومات الخاصة بعلم إيصال المادة العلمية بشكل واضح ومبسط للطلبة وتكو 
 .النفس من نظريات ومفردات  ليتكون لهم قاعدة لبقية المراحل
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 الحديثة وربطها مع المفاهيم القديمة  –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

 التي اهتمت بها الدول قديما وحديثا–فة االساليب النفسية معر -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

على وفق النتائج التي نتجت على الواقع التحليلي وكيفية معالجة المشكالت االدارية االستدالل  – 3ب 

       عن المادة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 مساهمات الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتي -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية تكليفهم  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  -2
 تحديد درجة للبحوث المكلف بها الطالب  -3
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون وتحمل الصعوبات  -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 معلومات وصفات معينةاعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خالل اكتسابه  -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 ية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع العملي لتخصصهم اقامة سفرات علم -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 اقامة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللقاء  -
 جانب التطبيقي تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير ال -

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين -2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 قدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص ال-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة  -1
 العمل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة  -2
  العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 تكليف الطلبة في بحث للمادة نهاية السنة الدراسية  -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق لة الدراسية المرح

 عملي     نظري      

  3 لكبارعلم النفس ا Dp الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 دم ما اكتسب  الطالب من معلومات تايده يف حيات  توظيف وسائل جديدة خت -0

 جتعل ما  قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املاهج -3

 توظيف املهارات الالزمة والتقايات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة  -4

 اتثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب  -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 علم ناس الكبار املصادر العلمية احلديثة -1

 

 الكادر التدريسي -0

  ملقرر الدراسيا-3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج لخاصة بالا

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 النفس  Ip الرابعة

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

 

 وصف المقرر

 

 

 اد/كلية االداب وزارة التعليم العالي /جامعة بغد المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 Dp/ الكبارم النفس عل اسم / رمز المقرر .3

 لثالثةطلبة المرحلة ا أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 واليت تساعدهم يف نقل املعرفة الكبارالطلبة واتهيلهم ومتكياهم من علم الااس  اعداد -1

 تزويد الطلبة ابملعرفة جلميع املاردات  -0

 مساعدة الطلبة على االختبار واالمتحان -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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 مفاهيم والنظريات الخاصة بالمقرر الدراسي تعلم العديد من ال -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على القيام بالبحوث واالستبانات في العمل الوظيفي  – 2ب

 التعامل كبار السن مراكز   اعداد باحث نفسي يمتلك الخبرة في – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمنافسة -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2
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 طرائق التقييم    

 ت اختبارا -1
 عصف ذهني  -2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

   االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي مستقبال   -4د
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 ط .11

ت التعلم مخرجا الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
 االهتمام الدويل بكبار السن

محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

2 2 

 الرعاية االجتماعية لكبار السن
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 تحريري  او

3 2 

 الرعاية االجتماعية لكبار السن
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

مراحل احلياة ومطالب الامو  2 4
 لكبار السن

محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

مشكالت كبار السن وطرق  2 5
 دراستها

محاضرة  الكبار علم نفس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

6 
2 

 التوافق الزواجي لكبار السن
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
اجتاهات كبار السن حنو العمل  2

 واالداء

محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

  او تحريري

8 
2 

 كبار السن والعجز الوظياي
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

9 
2 

 الصحة الااسية لكبار السن
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
2 

 االضطراابت الااسية 
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
2 

 نظرايت الشيخوخة 
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
2 

 الاظرية السلوكية
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
2 

 الاظرية املعرفية
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 اقشة /من

اختبار شفهي 

 او تحريري 
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14 
2 

 الطبيةالاظرية 
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
2 

 البايولوجيةالاظرية 
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

16 
2 

 دراسات عن الشيخوخة 
محاضرة  علم نفس الكبار

ذهني  /عصف

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

17 
2 

 االهتمام الدويل بكبار السن
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
2 

 الرعاية االجتماعية لكبار السن
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 2 

 عية لكبار السنالرعاية االجتما
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 2 

 تطبيقات عملية
محاضرة  علم نفس الكبار

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس الكبار تطبيقات عملية 2 21

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس الكبار يقات عمليةتطب 2 22

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس الكبار تطبيقات عملية 2 23

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
محاضرة  علم نفس الكبار تطبيقات عملية 2

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
محاضرة  علم نفس الكبار عملية تطبيقات 2

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

06 
محاضرة  علم نفس الكبار تطبيقات عملية 2

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس الكبار تطبيقات عملية 2 07

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

08 
 

محاضرةذهن لم نفس الكبارع تطبيقات عملية 2

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 او تحريري 
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 البنية التحتية 33

 ملزمة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كباركتاب علم النفس العام وعلم نفس ال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع علمية لدورايت ومكتبات الكرتونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 االطالع على المصادر الحديثة في الميدان  -
 

 

 
 

09 

32 
محاضرة  علم نفس الكبار تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
محاضرة  علم نفس الكبار تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
محاضرة  بارعلم نفس الك تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
محاضرة  علم نفس الكبار تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                    :             التوقيع    
                  أ.د. وسن سعيد عبود  : املعاون العلمي سما             أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي  : رئيس القسم سما   
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 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
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                   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 
 ناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربه

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 سقسم علم النف

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

نظرياته نسجم مع التطور في مجال علم النفس والتي تاالنكليزية جعل الطالب يدرك العديد من المفاهيم 

 ميادينه الحديثة و
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 ا الحديثة وربطها مع المفاهيم القديمة –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

  3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 بالواجب البيتيمساهمات الطلبة في تكليفهم  -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  -2
 تحديد درجة للبحوث المكلف بها الطالب  -3
 الشهرية والفصلية والنهائيةاالمتحانات  -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون وتحمل الصعوبات  -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 فات معينةمعلومات وصاعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خالل اكتسابه  -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع العملي لتخصصهم  -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2
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 طرائق التقييم    

 عليم الطلبة الحوار وااللقاء اقامة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لت -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين -2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة  -1
 طرح الحلول البديلة العمل على حا المشكالت و -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 الدراسية  تكليف الطلبة في بحث للمادة نهاية السنة -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  2  نصوص انكليزية Re لثانيةا
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 لبيئة التعلم  وضيف طرق جديدة مالئمةت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته  -0

 جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املنهج -3

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة  -4

 الب بشكل اجيايب اتثري شخصية التدريسي على الط -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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  املصادر العلمية احلديثة -1

 

 الكادر التدريسي -0

  املقرر الدراسي-3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر 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

نصوص  Ip الرابعة

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

 

 وصف المقرر

 

 

 اد/كلية االداب وزارة التعليم العالي /جامعة بغد المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 Er/ نصوص انكليزية اسم / رمز المقرر .3

 لثانيةطلبة المرحلة ا أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 علم النفس ونظريات طلبة للتعرف على المفاهيم االنكليزية لمواضيعتعريف ال -1

0-  
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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 والنظريات الخاصة بالمقرر الدراسي والمصطلحات تعلم العديد من المفاهيم  -1أ

 -2أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةراتالمهااألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس – 1ب

 اعداد باحث نفسي يمتلك الخبرة في الميدان العملي والوظيفي  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 ة االختبارات اليومية والفصلي -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمنافسة  -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ء وحرية التعبير ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االرا -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2
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 طرائق التقييم    

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 حضور ندوات  -1د

  عمل بحوث -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

   االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي مستقبال   -4د
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 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
Questions and 

answers 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

هي اختبار شف

 او تحريري 

2 3 
The Experience 

of Emotion  

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

3 3 
Forgeting :when 

Memory Fails 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

4 3 
Health impairing 

Behavior 

ة محاضر نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

5 3 
Anxiety 

Disorderes  

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

6 
3 

The Nature of 
Personality 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
3 

Id 
محاضرة  نصوص انكليزية

عصف ذهني /

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
3 

Ego 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

9 
3 

Superego 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
3 

Theory of 
psychology 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

Psychoanalytic 
theories  

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
3 

frerud 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
3 

Adler 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

ي اختبار شفه

 او تحريري 



  
 13الصفحة 

 
  

14 
3 

Hornay 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
3 

Behavioral 
Theories 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

16 
3 

Skinnar 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

17 
3 

Humanitarian 
Theories 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
3 

Humanitarian 
Theories 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 3 

Maslow 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 
Theories 

Behavioral  

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

Skinnar 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

22 3 
Social learning 

Theories 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 ريري او تح

23 3 

Roter 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
3 

Gesitalt  
Theories 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
3 

Leven 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

06 
3 

Questions and 
answers 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

07 3 The Experience 
of Emotion  

محاضرة  نصوص انكليزية

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

08 
 

3 Forgeting :when 
Memory Fails 

محاضرةذهن نصوص انكليزية

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 حريري او ت
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 البنية التحتية 33

 اليوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ة , التقارير ,.... المجالت العلمي) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 االطالع على المصادر الحديثة في الميدان ووضع مفردات جديدة  -

 

09 

32 
3 

Health impairing 
Behavior 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
3 

Anxiety 
Disorderes  

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
3 

The Nature of 
Personality 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 ناقشة /م

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
3 

Id 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فسقسم علم الن

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

ه وعالقة علم الوراثة بعلم النفس من تعريف الطلبة بعلم الوراثه واهميته وتطبيقاته وقوانين
 حيث سلوكيات الفرد وتاثير الوراثة فيها.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 الحديثة وربطها مع المفاهيم القديمة  –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

       ة – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 مات الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتيمساه -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  -2
 ها الطالب تحديد درجة للبحوث المكلف ب -3
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون وتحمل الصعوبات  -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 معلومات وصفات معينةالل اكتسابه اعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خ -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع العملي لتخصصهم  -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2
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 طرائق التقييم    

 لقات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللقاء اقامة سفرات ح -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 ل العلمي مع االخرين القدرة على التواص-2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة  -1
 لعمل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة ا -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 بحث للمادة نهاية السنة الدراسية تكليف الطلبة في  -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  2  الوراثة والسلوك Gp ثانيةال
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته  -0

 جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املنهج -3

 ل على املعلومة بسرعة توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصو  -4

 اتثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب  -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
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 علومات عن البرنامجأهم مصادر الم .14

  املصادر العلمية احلديثة -1
 

 الكادر التدريسي -0

  املقرر الدراسي-3

 



  
 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 مقرررمز ال 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

الوراثة  Gp الرابعة

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

 

 وصف المقرر

 

 

 /كلية االداب وزارة التعليم العالي /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 Gp/ الوراثة والسلوك اسم / رمز المقرر .3

 طلبة المرحلة الرابعة  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تعريف الطلبة بعلم الوراثه واهميته وتطبيقاته وقوانينه وعالقة علم الوراثة بعلم النفس من 
 حيث سلوكيات الفرد وتاثير الوراثة فيها.

 

 

 
 
 
 
 

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

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
 بالمقرر الدراسي  تعلم العديد من المفاهيم والنظريات الخاصة -1أ

 تعليم الطلبة باقضل الطراءق الحديثة في ميدان االدارة والصناعة -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على القيام بالبحوث واالستبانات في العمل الوظيفي  – 2ب

 لخبرة في الميدان العملي االداري والوظيفي اعداد باحث نفسي يمتلك ا – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمنافسة  -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

   لوظيفي مستقبال االفادة من المادة العلمية في سوق العمل ا  -4د
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 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الفصل االول اتريخ علم النفس  3 1
 االداري

محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

2 3 

 نبذة عن تطوره
محاضرة  ريعلم النفس االدا

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

3 3 

 خصائصه
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

4 3 

 امهيتة
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

الفصل الثاين االختيار  3 5
 املهين

محاضرة  داريعلم النفس اال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

6 
3 

 التوجيه املهين
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
3 

 التدريب املهين
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
3 

 التأهيل املهين
محاضرة  فس االداريعلم الن

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

9 
3 

 حتليل العمل
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
3 

 حتليل العامل
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

 دالتعب وامللل واالجها
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
3 

 حوادث العمل
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
3 

 العالقات االنسانية
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 
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14 
3 

 ارة االد
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
3 

 الرضا عن العمل
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

16 
3 

 االمن الصناعي
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

17 
3 

 نظيم الرمسي للعملالت
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
3 

 نظرايت التنظيم احلديثة
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

دراسات يف علم النفس  3 11
 الصناعي

محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 ة /مناقش

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3 21

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3 22

/عصف ذهني 

 مناقشة /

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3 23

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

هني /عصف ذ

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

06 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3 07

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

08 
 

محاضرةذهن علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

 مناقشة ي /
اختبار شفهي 

 او تحريري 
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 البنية التحتية 33

كتاب علم النفس الصناعي /كامل علوان الزبيدي /وزارة التعليم العايل /اداب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 بغداد /

 ,دار الكتاب بريوت 6991كتاب علم النفس املهين ,كامل عويضة , )المصادر(  مراجع الرئيسية ـ ال2
 , االسكندرية 6999كتاب علم النفس االداري والتنظيمي , حممود عكاشة ,

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
ناعي /كامل علوان الزبيدي /وزارة التعليم العايل /اداب كتاب علم النفس الص

 ,دار الكتاب بريوت 6991بغداد / كتاب علم النفس املهين ,كامل عويضة ,
 , االسكندرية6999كتاب علم النفس االداري والتنظيمي , حممود عكاشة ,

 رساءل واطاريح جامعية عن علم النفس االداري والصناعي 

ونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكتر

.... 
 مواقع علمية لدورايت ومكتبات الكرتونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

االطالع على المصادر الحديثة في الميدان ووضع مفردات جديدة تخص الواقع االداري والتنظيمي  -

 والمشكالت الصناعية الموجودة في مجتمعنا 
 طبيق استبيانات وزيارة مواقع صناعية وادارية في البلدتحديد جوانب العلمي للمادة من خالل ت -

 

 

 

 
 

09 

32 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

هني /عصف ذ

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 علم النفس:    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                             :    التوقيع    
                 أ.د. وسن سعيد عبود    : املعاون العلمي سما            أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي: رئيس القسم سما   
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                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 م النفسقسم عل

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

 التي تنسجم مع التطور في مجال علم النفس وميادينه الحديثة االنكليزية جعل الطالب يدرك العديد من المفاهيم 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 ا الحديثة وربطها مع المفاهيم القديمة –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

 بها الدول قديما وحديثا التي اهتمت–معرفة االساليب النفسية  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

  3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 رق الحديثة في تدريس المادة استعمال الط -1
 مساهمات الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتي -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 سئلة اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح اال -2
 تحديد درجة للبحوث المكلف بها الطالب  -3
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون وتحمل الصعوبات  -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 معلومات وصفات معينةوتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خالل اكتسابه اعداد  -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع العملي لتخصصهم  -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2
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 طرائق التقييم    

 اقامة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللقاء  -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

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

 مل الجماعي القدرة على الع -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين -2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 ى وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب عل -1
 العمل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة  -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 هاية فصل دراسي اجراء اختبار كل ن -2
 تكليف الطلبة في بحث للمادة نهاية السنة الدراسية  -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  3  نصوص انكليزية Re ولىاال
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته  -0

 جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املنهج -3

 حصول على املعلومة بسرعة توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية لل -4

 اتثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب  -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .14
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كتاب علم النفس الصناعي /كامل علوان الزبيدي /وزارة التعليم العايل /اداب بغداد / كتاب  املصادر العلمية احلديثة -1
 ,دار الكتاب بريوت 1991علم النفس املهين ,كامل عويضة ,

 , االسكندرية1999كتاب علم النفس االداري والتنظيمي , حممود عكاشة ,
 ل واطاريح جامعية عن علم النفس االداري والصناعيرساء

 الكادر التدريسي -0

  املقرر الدراسي-3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رررمز المق 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 النفس  Ip الرابعة

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

 

 وصف المقرر

 

 

 د/كلية االداب وزارة التعليم العالي /جامعة بغدا المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 Er/ نصوص انكليزية اسم / رمز المقرر .3

 ولىطلبة المرحلة اال أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 بة للتعرف على المفاهيم االنكليزية لمواضيع علم النفستعريف الطل -1

0-  
3-  
 
 
 
 
 

 

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

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 .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تعلم العديد من المفاهيم والنظريات الخاصة بالمقرر الدراسي  -1أ

 -2أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس – 1ب

 اعداد باحث نفسي يمتلك الخبرة في الميدان العملي والوظيفي  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 رير فصلية تكليفهم باعداد تقا -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمنافسة  -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 تقارير وسفرات ميدانية عمل  -2
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 طرائق التقييم    

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

   االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي مستقبال   -4د
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 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
Questions and 

answers 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

2 3 
The Experience 

of Emotion  

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

3 3 
Forgeting :when 

Memory Fails 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

4 3 
Health impairing 

Behavior 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

5 3 
Anxiety 

Disorderes  

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

1 
3 

The Nature of 
Personality 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
3 

Id 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

بار شفهي اخت

 او تحريري 

8 
3 

Ego 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

9 
3 

Superego 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
3 

Theory of 
psychology 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 ي او تحرير

11 
3 

Psychoanalytic 
theories  

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
3 

frerud 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
3 

Adler 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 
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14 
3 

Hornay 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
3 

Behavioral 
Theories 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

Skinnar 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

17 
3 

Humanitarian 
Theories 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
3 

Humanitarian 
Theories 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 3 

Maslow 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 
Theories 

Behavioral  

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

Skinnar 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

22 3 
Social learning 

Theories 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

23 3 

Roter 
محاضرة  ص انكليزيةنصو

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
3 

Gesitalt  
Theories 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
3 

Leven 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

01 
3 

Questions and 
answers 

محاضرة  انكليزيةنصوص 

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

07 3 The Experience 
of Emotion  

محاضرة  نصوص انكليزية

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

08 
 

3 Forgeting :when 
Memory Fails 

محاضرةذهن نصوص انكليزية

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 او تحريري 
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 البنية التحتية 33

 اليوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 االطالع على المصادر الحديثة في الميدان ووضع مفردات جديدة  -

 

09 

32 
3 

Health impairing 
Behavior 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
3 

Anxiety 
Disorderes  

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
3 

The Nature of 
Personality 

محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 تحريري  او

33 
3 

Id 
محاضرة  نصوص انكليزية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 سم علم النفسق

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

لسلوك األنساني وأن علم النفس يهتم بدراسة تعريف الطلبة بأهمية دراسة اللغة كجزء من ا
الفعاليات العقلية واللغة هي سلوك بشري وهي ذات صلة بالفعاليات العقلية وتخلي علم النفس 
عن دراسة اللغة يكون قد تخلى عن ميدان مهم من سلوك الفرد ، التعرف على نظريات نشوء 

 ظائف اللغة األجتماعيةاللغة وآليات اكتسابها ومعرفة عالقة اللغة بالفكر وو 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االدارية الحديثة وربطها مع المفاهيم القديمة –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

 حديثااالدارية التي اهتمت بها الدول قديما و –معرفة االساليب النفسية  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

على وفق النتائج التي نتجت ية االستدالل على الواقع التحليلي وكيفية معالجة المشكالت االدار – 3ب 

       عن المادة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 مساهمات الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتي -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 يم طرائق التقي     

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  -2
 تحديد درجة للبحوث المكلف بها الطالب  -3
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 وتحمل الصعوبات غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون  -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 معلومات وصفات معينةاعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خالل اكتسابه  -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 العملي لتخصصهم اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع  -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2
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 طرائق التقييم    

 اقامة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللقاء  -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة ة التأهيليو المهارات العامة-د 

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين -2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 يا في التخصص القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهن-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة  -1
 العمل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة  -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
  تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 تكليف الطلبة في بحث للمادة نهاية السنة الدراسية  -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      
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  3 علم النفس االداري  Ip الرابعة

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته  -0

 جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املنهج -3

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة  -4

 اتثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب  -5
 
 
 
 
 

 عهد(الماألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

كتاب علم النفس الصناعي /كامل علوان الزبيدي /وزارة التعليم العايل /اداب بغداد / كتاب  املصادر العلمية احلديثة -1
 ,دار الكتاب بريوت 1991لم النفس املهين ,كامل عويضة ,ع

 , االسكندرية1999كتاب علم النفس االداري والتنظيمي , حممود عكاشة ,
 رساءل واطاريح جامعية عن علم النفس االداري والصناعي

 الكادر التدريسي -0

  املقرر الدراسي-3
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 مخطط مهارات المنهج

 لمقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
هيلية والتأارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

علم النفس  Ip الرابعة

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

 

 وصف المقرر

 

 

 اد/كلية االداب وزارة التعليم العالي /جامعة بغد المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 Lp/ للغةم النفس اعل اسم / رمز المقرر .3

 طلبة المرحلة الرابعة  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

الطلبة بأهمية دراسة اللغة كجزء من السلوك األنساني وأن علم النفس يهتم بدراسة  تعريف
الفعاليات العقلية واللغة هي سلوك بشري وهي ذات صلة بالفعاليات العقلية وتخلي علم النفس 
عن دراسة اللغة يكون قد تخلى عن ميدان مهم من سلوك الفرد ، التعرف على نظريات نشوء 

 كتسابها ومعرفة عالقة اللغة بالفكر ووظائف اللغة األجتماعيةاللغة وآليات 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 مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تعلم العديد من المفاهيم والنظريات الخاصة بالمقرر الدراسي  -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.ة بالالخاص يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على القيام بالبحوث واالستبانات في العمل الوظيفي  – 2ب

  – 3ب
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 داد تقارير فصلية تكليفهم باع -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمنافسة  -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ر ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبي -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 طالعة قراءة وم -3د

   االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي مستقبال   -4د
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 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

محاضرة  نفس اللغةعلم  مقدمة يف علم النفس 3 1

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

كيفية حتول اللغة اىل ظاهرة  3 2
 نفسية

محاضرة  علم نفس اللغة

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس اللغة نشأة اللغة لدى اإلنسان  3 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس اللغة الرموز واألشارات 3 4

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

ار شفهي اختب

 او تحريري 

اجلوانب الفسلجية والفيزايئية  3 5
 للكالم

محاضرة  علم نفس اللغة

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

1 
محاضرة  علم نفس اللغة اخلصائص الفيزايئية للصوت 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
محاضرة  للغةعلم نفس ا العوامل املؤثرة على الصوت 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
محاضرة  علم نفس اللغة حتليل اللغة 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

9 
محاضرة  علم نفس اللغة انظمة اللغة 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
محاضرة  علم نفس اللغة النظام الصريف 3

عصف ذهني /

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
محاضرة  علم نفس اللغة حتليل الكلمة نفسياً  3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
محاضرة  علم نفس اللغة النظام النحوي 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
التطورات املعرفية اليت تسبق  3

 ألوىلالكلمات ا

محاضرة  علم نفس اللغة

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 
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14 
التطورات املعرفية اليت تسبق  3

 الكلمات األوىل

محاضرة  علم نفس اللغة

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
محاضرة  علم نفس اللغة خصائص كلمات الطفل األوىل 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

ار شفهي اختب

 او تحريري 

11 
خصائص اجلملة ذات  3

 الكلمتني

محاضرة  علم نفس اللغة

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

17 
محاضرة  علم نفس اللغة طرق قياس املعىن  3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
محاضرة  علم نفس اللغة طرق قياس املعنس 3

/عصف ذهني 

 اقشة /من

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس اللغة مراحل تطور املعاين 3 11

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس اللغة عالقة اللغة ابلفكر 3 21

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

عالقة اللغة ابلفكر وايهما اكثر  3 21
 أتثرياً 

محاضرة  فس اللغةعلم ن

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس اللغة التخطيط للكالم 3 22

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم نفس اللغة اثر السمع على األنتاج اللغوي 3 23

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
فسي واألجتماعي التطور الن 3

 للغة

محاضرة  علم نفس اللغة

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
محاضرة  علم نفس اللغة الوظائف األجتماعية للغة 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

01 
محاضرة  علم نفس اللغة اثر الثقافة على اللغة ومفرداهتا 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

تبار شفهي اخ

 او تحريري 

األساليب احملددة للغة  3 07
 اجتماعياً 

محاضرة  علم نفس اللغة

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرةذهن علم نفس اللغة التواصل غري اللغوي 3 08

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 او تحريري 
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 البنية التحتية 33

 مهارات في اللغة والتفكير ، د. نبيل عبد الهادي . -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم نفس اللغة من منظور معرفي، د. موفق الحمداني. -2 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 المراجع التي يوصى بها                اـ الكتب و

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
اللغة العربية في  ، د. التهامي . ةتوطئة لدراسة علم اللغ -3

 إطارها االجتماعي ، مصطفى لطفي .

نظرية بياجيه في األرتقاء المعرفي ، ترجمة فاضل  -4
 األزيرجاوي .

من الدوريات ع البحوث والدراسات المتصلة بالموضو  -5
 والنشرات العلمية

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع علمية لدورايت ومكتبات الكرتونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 تحديد جوانب العلمي للمادة االطالع على المصادر الحديثة في الميدان ووضع مفردات جديدة  -

 

 

 
 

 
09 

32 
محاضرة  علم نفس اللغة لغة اجلسد,العيون , املالبس 3

صف ذهني /ع

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
محاضرة  علم نفس اللغة التفكري املتمركز لدى الطفل  3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
محاضرة  علم نفس اللغة النظرايت النفسية املفسرة للغة 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
محاضرة  علم نفس اللغة لنفسمقدمة يف علم ا 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
  علم النفس:    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                              :   التوقيع    
                   أ.د. وسن سعيد عبود  : املعاون العلمي سما          أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي: رئيس القسم سما   
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 هناً عما ذاا كان قد حقق االستفادة القصو  من الفر  املتاحة . ويصاحب  وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمرب 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نفسقسم علم ال

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

تها ، طرق قياسها ، واهم تعرف الطلبة بماهية الشخصية ،مفهومها ، نموها ،نظريا
 اضطراباتها
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 الحديثة وربطها مع المفاهيم القديمة لشخصيةا –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

 وحديثا التي اهتمت بها الدول قديما–معرفة االساليب النفسية  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  –  

على وفق النتائج التي نتجت  ةلشخصياالستدالل على الواقع التحليلي وكيفية معالجة المشكالت ا – 3ب 

       عن المادة 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 مساهمات الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتي -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 م طرائق التقيي     

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  -2
 تحديد درجة للبحوث المكلف بها الطالب  -3
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تحمل الصعوبات غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون و -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 معلومات وصفات معينةاعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خالل اكتسابه  -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 لعملي لتخصصهم اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع ا -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2
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 طرائق التقييم    

 اقامة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللقاء  -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين -2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 ا في التخصص القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهني-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة  -1
 العمل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة  -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 تكليف الطلبة في بحث للمادة نهاية السنة الدراسية  -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           مساقاسم المقرر أو ال رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3  الشخصيةعلم النفس ا pP ثالثةال
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسب  الطالب من معلومات تفيده يف حيات   -0

 جتعل من  قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املنهج -3

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة  -4

 اتثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب  -5
 
 
 
 
 

 عهد(الماألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  املصادر العلمية احلديثة -1

    نظريات الشخصية ، هول ولندري 

    ابعاد الشخصية ،د. دمحم احمد الخالق 

 دمحم غنيم الشخصية ، د.سيد 
 دار \تاليف: صالح الدين ابو عالم \القياس والتقويم التربوي والنفسي 

 الكادر التدريسي -0

  املقرر الدراسي-3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 نامجمخرجات التعلم المطلوبة من البر 

 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 النفس  Pp ثالثةال

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

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي /جامعة بغداد/كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 -Ppالشخصيةم النفس عل اسم / رمز المقرر .3

  ثالثةطلبة المرحلة ال أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

تعرف الطلبة بماهية الشخصية ،مفهومها ، نموها ،نظرياتها ، طرق قياسها ، واهم 
 اضطراباتها

 
 
 
 

 

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 مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
 تعلم العديد من المفاهيم والنظريات الخاصة بالمقرر الدراسي  -1أ

 تعليم الطلبة باقضل الطراءق الحديثة في ميدان االدارة والصناعة -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على القيام بالبحوث واالستبانات في العمل الوظيفي  – 2ب

 عملي االداري والوظيفي اعداد باحث نفسي يمتلك الخبرة في الميدان ال – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تع بروح التعاون والمنافسة اعداد باحث يتم -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2
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 طرائق التقييم    

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

   االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي مستقبال   -4د
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 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
 مقدمة يف دراسة الشخصية

محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

2 3 

 ملااا ندرس الشخصية
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

تبار شفهي اخ

 او تحريري 

تعريفات  3 3

الشخصية 

.،كيف ندرس 

 الشخصية

 

محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

منو الشخصية :النمو النفسي  3 4
 اجلنسي )فرويد(

محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

عي )اريك النمو االجتما 3 5
 اريكسون (

محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

6 
3 

 النمو املعريف )جن بياجي  (
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
نظرايت الشخصية :املدرسة  3

 والنظرية يف علم النفس

محاضرة  علم نفس الشخصية

عصف ذهني /

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
النظرايت الدينامية النفسية  3

 )نظرية فرويد(

محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

9 
3 

 نظرية كارل يونج 
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
3 

 ادلر نظرية الفري
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

 نظرية كارين هوراني
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
نظرية اريك فروم، نظرية  3

 سوليفان

محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 حريري او ت
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13 
النظرايت االستعدادية :نظرية   3

 كرتشمر ،نظرية شلدون

محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

14 
3 

 نظرايت السمات ،البورت
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
3 

 نظرية كاتل
رة محاض علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

16 
3 

 نظرية ايزنك
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

17 
3 

 نظرايت احلاجات،موراي
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
3 

 نظرية ماسلو
اضرة مح علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

نظرايت التعلم االجتماعي  3 11
 )نظريية سكنر(

محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

 نظرية النمذجة )الربت ابندورا(
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

 نظرية التوقعات )روتر(
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

22 3 

 النظرايت الظواهرية )روجرز(
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

نظرية االبنية الشخصية  3 23
 )كيلي(

محاضرة  علم نفس الشخصية

هني /عصف ذ

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
3 

 قياس الشخصية
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
3 

 مقاييس التقدير الذايت
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

06 
3 

 مقاييس تقدير االخرين
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

اختبار شفهي محاضرة  علم نفس الشخصية مقاييس العالقات االجتماعية 3 07
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 البنية التحتية 33

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  الشخصية بين التنظير والقياس،قاسم حسين

 صالح

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
    ابعاد الشخصية ،د. دمحم احمد الخالق 

 ، د.سيد دمحم غنيم الشخصية 

    القياس والتقويم نظريات الشخصية ، هول ولندري

 دار \تاليف: صالح الدين ابو عالم \التربوي والنفسي 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ر 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
  ش عمل ومواقع الكترونية يعرض فيها االستاذ محاضراته يوجد ور 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 او تحريري  /عصف ذهني 

08 
 
09 

3 

 املقاييس االسقاطية
محاضرةذهن علم نفس الشخصية

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

32 
3 

 اضطراابت الشخصية
محاضرة  س الشخصيةعلم نف

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
3 

 معايري تشخيص االضطراب
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
3 

 انتشار اضطراابت الشخصية
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
3 

 ج اضطراابت الشخصيةعال
محاضرة  علم نفس الشخصية

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 
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 ي الميدان ووضع مفردات جديدة االطالع على المصادر الحديثة ف -
 علم نفس الشخصية وانواع الشخصياتتحديد جوانب العلمي للمادة من خالل تطبيق استبيانات  -

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 علم النفس:    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                             :    التوقيع    
                    أ.د. وسن سعيد عبود  : املعاون العلمي سما               أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 سم علم النفسق

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

 نسجم مع التطور في مجال علم النفس وميادينه الحديثة جعل الطالب يدرك العديد من المفاهيم التي ت
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 في القياس والتقويم –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

  -3أ -2أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

  برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 مساهمات الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتي -2
 في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد زج الطلبة  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  -2
 تحديد درجة للبحوث المكلف بها الطالب  -3
 ةاالمتحانات الشهرية والفصلية والنهائي -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون وتحمل الصعوبات  -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 معلومات وصفات معينةاعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خالل اكتسابه  -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع العملي لتخصصهم  -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2
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 طرائق التقييم    

 اء اقامة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللق -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين -2د

 المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  تمكين الطلبة على تطبيق -3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة  -1
 العمل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة  -2
 على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  العمل -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 تكليف الطلبة في بحث للمادة نهاية السنة الدراسية  -3
 خالل الدراسة  التقييم الشامل -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  3  اختبارات وقياس نفسي tp الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 دة مالئمة لبيئة التعلم وضيف طرق جديت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته  -0

 جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املنهج -3

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة  -4

 ي على الطالب بشكل اجيايب اتثري شخصية التدريس -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ثة املصادر العلمية احلدي -1

 الكادر التدريسي  -0

  املقرر الدراسي -3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف   ةيالمعرفاألهداف 

 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 االختبارات  Tp الرابعة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي /جامعة بغداد/كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

  قسم علم النفس    / المركز علمي القسم ال .2

 Tp/ االختبارات والمقاييس النفسية اسم / رمز المقرر .3

  لثالثةطلبة المرحلة ا أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 واالختبارات  تطبيق وبناء واعداد املقاييساعداد الطلبة واتهيلهم ومتكينهم من  -1

 تزويد الطلبة ابملعرفة جلميع املفردات  -0

 مساعدة الطلبة على االختبار واالمتحان -3

 
 
 
 
 

 

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

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
 قاييس واعداد المتعلم العديد من المفاهيم والنظريات الخاصة  -1أ

 القياس النفسيتعليم الطلبة باقضل الطراءق الحديثة في ميدان  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على القيام بالبحوث واالستبانات في العمل الوظيفي  – 2ب

 ان العملي االداري والوظيفي اعداد باحث نفسي يمتلك الخبرة في الميد – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 االنشطة الصفية واالاصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ث يتمتع بروح التعاون والمنافسة اعداد باح -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2
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 طرائق التقييم    

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

    االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي مستقبال  -4د
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 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
 القياس النفسياتريخ 

محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

أهمية القياس  3 2

والتقويم وبناء 

االختبارات النفسية 

 وخصائصها 

محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

3 3 

 الثبات
محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

4 3 

 الصدق
محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

5 3 

  املوضوعية
محاضرة  ارات والمقاييساالختب

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

6 
3 

 التقنني
محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
3 

 التمييز
محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
3 

 استخراج الصعوبة
محاضرة  بارات والمقاييساالخت

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

9 
3 

 املوضوعية
محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
3 

 مناذج من املقاييس 
محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

 ات عمليةتطبيق
محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
3 

 حوادث العمل
محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  االختبارات والمقاييس العالقات االنسانية 3 13

/عصف ذهني 

اختبار شفهي 

 ريري او تح
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 /مناقشة 

14 
3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

16 
محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

بار شفهي اخت

 او تحريري 

17 
محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3 11

ي /عصف ذهن

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  االختبارات والمقاييس

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3 21

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

حاضرة م االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3 22

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3 23

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
محاضرة  ات والمقاييساالختبار تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

06 
محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3 07

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

اختبار شفهي محاضرةذهن االختبارات والمقاييس ةتطبيقات عملي 3 08
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 البنية التحتية 33

بيدي /وزارة التعليم العايل /اداب كتاب علم النفس الصناعي /كامل علوان الز  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 بغداد /

 ,دار الكتاب بريوت 6991كتاب علم النفس املهين ,كامل عويضة , )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 , االسكندرية 6999كتاب علم النفس االداري والتنظيمي , حممود عكاشة ,

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( العلمية , التقارير ,....  المجالت) 
كتاب علم النفس الصناعي /كامل علوان الزبيدي /وزارة التعليم العايل /اداب 

 ,دار الكتاب بريوت 6991بغداد / كتاب علم النفس املهين ,كامل عويضة ,
 , االسكندرية6999كتاب علم النفس االداري والتنظيمي , حممود عكاشة ,

 لم النفس االداري والصناعي رساءل واطاريح جامعية عن ع

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع علمية لدورايت ومكتبات الكرتونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

تعليم الطلبة كيفية بناء االختبارات والمقاييس باالطالع على نماذج منها ومناقشتها وإعطاؤهم الخطوات 

واطالعهم على مجموعة من االختبارات التي يتسنى لنا استخراجها من مواقع الصحيحة في بناءها 

 الكترونية لتحقيق الفائدة القصوى .   

 

 
 

 
09 

 او تحريري  ي /مناقشة 

32 
محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
محاضرة  االختبارات والمقاييس قات عمليةتطبي 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
محاضرة  االختبارات والمقاييس تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                    :             التوقيع    
                  أ.د. وسن سعيد عبود   : املعاون العلمي سما          أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي : رئيس القسم سما   
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 دقـق امللف من قبل     
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 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود
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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 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم علم النفس

 بكالوريوس سم الشهادة النهائية ا .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

ظرايتة واههم اضطراابت التواصل واملعوقات النفسية وامهية التواصل غري التعريف ميادة علم نفس االتصال وانواعة ووظائفة وعناصره ون
 اللفظي واهم وسائلة يف العملية االتصالية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 في القياس والتقويم –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

  -3أ -2أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ادة استعمال الطرق الحديثة في تدريس الم -1
 مساهمات الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتي -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 اعطاء درجات للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  -2
 المكلف بها الطالب  تحديد درجة للبحوث -3
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون وتحمل الصعوبات  -1ج         

 طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل الراي االخر  -2ج    
 معلومات وصفات معينةظيفي من خالل اكتسابه اعداد وتاهيل الطالب للعمل الو -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع العملي لتخصصهم  -1
 عرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحديثة في المادة العلمية -2
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 طرائق التقييم    

 ة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللقاء اقام -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 لى التواصل العلمي مع االخرين القدرة ع-2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الخبرة طرح التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب  -1
 العمل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة  -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اجراء اختبارات حالل مدة العمل الميداني  -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 لطلبة في بحث للمادة نهاية السنة الدراسية تكليف ا -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  3  اختبارات وقياس نفسي Tp الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته  -0

 جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من قبل التدريسي  مرونة املنهج -3

 الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة  توظيف املهارات الالزمة والتقنيات -4

 اتثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب  -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة  -1

 الكادر التدريسي  -0

  املقرر الدراسي -3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر 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 االختبارات  Tp الرابعة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اد/كلية االداب وزارة التعليم العالي /جامعة بغد المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 Tp/ االختبارات والمقاييس النفسية اسم / رمز المقرر .3

  لثالثةطلبة المرحلة ا أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

التعريف ميادة علم نفس االتصال وانواعة ووظائفة وعناصره ونظرايتة واههم اضطراابت التواصل واملعوقات النفسية وامهية 
 التواصل غري اللفظي واهم وسائلة يف العملية االتصالية 

 
 

 
 
 
 
 

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

  معرفية هداف الاأل -أ

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة  -1أ

, استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج, والسعة اثناء التعلم

 استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.اصة بالالخ يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارات ادارة الصف  – 1

 التخطيط للتدريس والتهئية-2

 مهارات التقويم  والمشاهدة-3

     مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4
 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 اصفية االنشطة الصفية واال -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمنافسة  -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 التعليم والتعلم  طرائق    

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2
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 طرائق التقييم    

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2
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 بلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقاالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف   -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية-2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة-3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د
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 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 ضوعالمو
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
مقدمة عن مفهوم 

 االتصال 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

2 3 
التعريف باالتصال 

 ومعناه

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

3 3 

 عناصر االتصال 
محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

4 3 
االتصال اساس 

 التفاعل االجتماعي 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

5 3 

 انواع االتصال 
محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

6 
3 

وظائف االتصال 

 اشكالةو

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

7 
3 

التواصل غير اللفظي 

 ووسائلة 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
اضطرابات التواصل  3

مظاهرة واسبابة 

 وتصنيفه 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

  /مناقشة

اختبار شفهي 

 او تحريري 

9 
3 

 انواع الشخصيات 
محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

12 
3 

االتصال ي المجال 

 االداري والتربوي

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

مقدمة عن مفهوم 

 االتصال 

محاضرة  تصالعلم نفس اال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
3 

التعريف باالتصال 

 ومعناه

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
3 

 عناصر االتصال 
محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 
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14 
3 

االتصال اساس 

 لتفاعل االجتماعي ا

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
3 

 انواع االتصال 
محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

16 
3 

وظائف االتصال 

 واشكالة

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 ريري او تح

17 
3 

التواصل غير اللفظي 

 ووسائلة 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
اضطرابات التواصل  3

مظاهرة واسبابة 

 وتصنيفه 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 3 

 انواع الشخصيات 
حاضرة م علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 
االتصال ي المجال 

 االداري والتربوي

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

21 3 
اضطرابات اللغة 

 واهميتها بالتواصل 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

  او تحريري

22 3 
قنوات االتصال بين 

 المدرسة واالسرة 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

23 3 

 مراحل االتصال
محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
3 

 خصائص االتصال
محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

ختبار شفهي ا

 او تحريري 

05 
3 

النظريات التي ففسرت 

 مفهوم االتصال 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

06 
3 

اسباب قوة وضعف 

 االتصال 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

07 3 
 االتصال وعلم النفس 

محاضرة  االتصال علم نفس

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

08 
 

العالات العامة  3

 واالتصال

محاضرةذهن علم نفس االتصال

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 او تحريري 
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 البنية التحتية 33

 مدخل اىل علم االتصال ,مهارات التواصل , ,لغة اجلسد ,اضطراابت  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 التواصل ,االعالم والتواصل االجتماعي )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

                اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع علمية لدورايت ومكتبات الكرتونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط    

رح, حيث تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار تُط

 .والنقاشات واالختبارات العلمية.
 

 

09 

32 
عالقة االتصال  3

بالدعاية والشائعات 

 والحرب النسية 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 ريري او تح

31 
عالقة االتصال  3

باالجتماع والراي 

 العام 

محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
3 

 الخوف من االتصال 
محاضرة  علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
3 

االختالف بين الخوف 

 والقلق

رة محاض علم نفس االتصال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

توقعة من الاال  قحقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم امل
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية اآلداب-جامعة بغداد-وزارة التعليم العالي المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ني المه
 علم النفس الفسلجي

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2116 - 9-6 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ور الجانب الفسلجي ) تشريحياً و و ظيفياً ( في سلوك االنسان من خالل دراسةتهدف المادة الى التعرف على د

 الجهاز العصبي االنساني بكل تقسيماته , كذلك دراسة عملية التوصيل العصبي , فضالً عن دراسة الغدد 

 و االحساسات بكل انواعها .

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 التقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم و برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      اكساب الطلبة المعلومات بشأن مفردات المنهج و استيعابها و خزنها و استرجاعها في االمتحان .   -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 من  فيها في المستقبل يبحثواالمشكالت التي يواجهونها ل اكساب الطلبة مهارة التعامل و تناول– 1ب 

 من خالل المادة التي يدرسونها . – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرة و من ثم المناقشة فيها . 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 فة بشأن ما يملكه االنسان من هبة و نعمة التحكم العقلي و العصبي و الحركي اكساب الطلبة المعر -1ج         

 و االنفعالي و الدافعي و اهمية المحافظة عليها و استثمارها بأفضل صورة . -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 ا يؤهلهم ليكونوااكساب الطلبة المهارات البحثية في اختصاصهم من خالل المادة التي يدرسونها بم 1د

 باحثين علميين كون كلية اآلداب تخرج باحث علمي . -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      

  2 علم النفس الفسلجي  Ph بعة االر

االسس العضوية و    

 العصبية ألجهزة الجسم 
  

   الجهاز العصبي   

   الغدد  

   االحساسات   
     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 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 يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

علم النفس  Ph الرابعة 

 الفسلجي 
    *    *    *    * اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب-جامعة بغداد–وزارة التعليم العالي  المؤسسة التعليمية .1

    قسم علم النفس  / المركز علمي القسم ال .2

 علم النفس الفسلجي اسم / رمز المقرر .3

 المرحلة الرابعة طلبة  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ثمانية ساعات لكل شعبة  8)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2116-9-6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 هتدف املادة اىل التعرف على دور اجلانب الفسلجي ) تشرحيياً و وظيفياً ( يف سلوك االنسان من خالل 

 صيب االنساين بكل تقسيماته , كذلك دراسة عملية التوصيل العصيب , فضاًل عن دراسةدراسة اجلهاز الع

 الغدد و االحساسات بكل انواعها . 

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 ها و استرجاعها في االمتحان .اكساب الطلبة المعلومات بشأن مفردات المنهج و استيعابها و خزن-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ل من فيها في المستقبالتي يواجهونها ليبحثوا المشكالت اب الطلبة مهارة التعامل و تناول اكس– 1ب

 خالل المادة التي يدرسونها . – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 لتعلم طرائق التعليم وا     

 طريقة القاء المحاضرة و من ثم المناقشة فيها .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحان 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لعقلي و العصبي و الحركيبة و نعمة التحكم ارفة بشأن ما يملكه االنسان من هاكساب الطلبة المع-1ج

 فظة عليها و استثمارها بأفضل صورة . و االنفعالي و الدافعي , و اهمية المحا -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 ) علم النفس الفيزيولوجي ( أتليف د . خليل البيايت  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

اطلب توفير الكتب و المجالت العلمية الحديثة في عنوان ) علم النفس الفسلجي ( كذلك اطلب توفير افالم  

  علمية في هذا العنوان و اجهزة عرض . 

 

 

 

 

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

 ما يؤهلهم ليكونوال المادة التي يدرسونها باكساب الطلبة المهارات البحثية في اختصاصهم من خال-1د

 باحثين علميين كون كلية اآلداب تخرج باحث علمي . -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان  المحاضرة و  علم النفس الفسلجي   ساعتان لكل  

  المناقشة    شعبة في  
     االسبوع  
      
      
      
      



  
 11الصفحة 

 
  

  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 علم النفس:    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                             :    التوقيع    
                   أ.د. وسن سعيد عبود  : املعاون العلمي سما               أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 
    

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

 دمصادقة السيد العمي
 أ.د. وسن سعيد عبود

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم علم النفس

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/6/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

 جعل الطالب يدرك العديد من المفاهيم التي تنسجم مع التطور في مجال علم النفس وميادينه الحديثة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 ة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوب برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 االدارية الحديثة وربطها مع المفاهيم القديمة –فهم المصطلحات النفسية    -1أ

 االدارية التي اهتمت بها الدول قديما وحديثا –معرفة االساليب النفسية  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 مج برنالخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب  – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب  – 2ب 

على وفق النتائج التي نتجت االستدالل على الواقع التحليلي وكيفية معالجة المشكالت االدارية  – 3ب 

       عن المادة 

 
 عليم والتعلم طرائق الت     

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة  -1
 مساهمات الطلبة في تكليفهم بالواجب البيتي -2
 زج الطلبة في ندوات لزيادة تفكيرهم الناقد  -3
 تكليفهم بكتابة تقارير وبحوث تطبيقية  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة  -1
 للحضور والمشاركة وطرح االسئلة  اعطاء درجات -2
 تحديد درجة للبحوث المكلف بها الطالب  -3
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 غرس وتعلم اخالقيات البحث العلمي كالتعاون وتحمل الصعوبات  -1ج         

 لراي االخر طالب جامعي يتصف بمرونة التفكير وتقبل ا -2ج    
 معلومات وصفات معينةاعداد وتاهيل الطالب للعمل الوظيفي من خالل اكتسابه  -3ج    

 -4ج       
 طرائق التعليم والتعلم     

 اقامة سفرات علمية للدوائر والمراكز النفسية لتعليم الطلبة الواقع العملي لتخصصهم  -1
 ثة في المادة العلميةعرض االفالم وداتا شو لتعليم الطلبة الطرق الحدي -2

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 اقامة سفرات حلقات نقاشية )سمنار( لتعليم الطلبة الحوار وااللقاء  -
 تكليف الطلبة بتقارير علمية لتطوير الجانب التطبيقي  -

 

 

 
 

 

 .لشخصي(ااألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 القدرة على العمل الجماعي  -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين -2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا  -3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 ميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه واكتساب الخبرة طرح التطبيق ال -1
 العمل على حا المشكالت وطرح الحلول البديلة  -2
 العمل على اكساب الثقة في النفس وتنمية االبداع  -3
 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت  -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 لميداني اجراء اختبارات حالل مدة العمل ا -1
 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي  -2
 تكليف الطلبة في بحث للمادة نهاية السنة الدراسية  -3
 التقييم الشامل خالل الدراسة  -4

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  3 علم النفس االداري  Ip بعةالرا

     



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وضيف طرق جديدة مالئمة لبيئة التعلم ت  -1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته  -0

 قبل التدريسي  جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز امكانية التطوير من مرونة املنهج -3

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة  -4

 اتثري شخصية التدريسي على الطالب بشكل اجيايب  -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي حبسب الشروط والضوابط  -1

 رحلة االعدادية معدل الطالب يف امل -0

 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

كتاب علم النفس الصناعي /كامل علوان الزبيدي /وزارة التعليم العايل /اداب بغداد / كتاب  املصادر العلمية احلديثة -1
 ,دار الكتاب بريوت 1991علم النفس املهين ,كامل عويضة ,

 , االسكندرية1999لنفس االداري والتنظيمي , حممود عكاشة ,كتاب علم ا
 رساءل واطاريح جامعية عن علم النفس االداري والصناعي

 الكادر التدريسي -0

  املقرر الدراسي-3

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

 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 

 (ور الشخصيوالتط

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

علم النفس  Ip الرابعة

 االداري 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي /جامعة بغداد/كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس     / المركز علمي القسم ال .2

 Ipم النفس االداري /عل اسم / رمز المقرر .3

 طلبة المرحلة الرابعة  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  نةالفصل / الس .5

 اسبوعيا  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/6/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اعداد الطلبة واتهيلهم ومتكينهم من علم النفس الباداري واليت تساعدهم يف نقل املعرفة -1

 تزويد الطلبة ابملعرفة جلميع املفردات  -0

 نمساعدة الطلبة على االختبار واالمتحا -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.



  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 تعلم العديد من المفاهيم والنظريات الخاصة بالمقرر الدراسي  -1أ

 تعليم الطلبة باقضل الطراءق الحديثة في ميدان االدارة والصناعة -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على القيام بالبحوث واالستبانات في العمل الوظيفي  – 2ب

 اعداد باحث نفسي يمتلك الخبرة في الميدان العملي االداري والوظيفي  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار  -1
 المناقشة  -2
 العصف الذهني  -3
 واالاصفية االنشطة الصفية  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والفصلية  -1
 تكليفهم باعداد تقارير فصلية  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعداد باحث يتمتع بروح التعاون والمنافسة  -1ج

 غرس قيم وصفات العداد شخص ناجح كتقبل الراي االخر واالنفتاح  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 رائق التعليم والتعلم ط    

 ورش عمل وسمنار )حلقة نقاشية ( لطرح االراء وحرية التعبير  -1
 عمل تقارير وسفرات ميدانية  -2

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 اختبارات  -1
 عصف ذهني  -2
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقةالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 حضور ندوات  -1د

 عمل بحوث  -2د

 قراءة ومطالعة  -3د

   االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي مستقبال   -4د
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 ط .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ول اتريخ علم النفس الفصل اال 3 1
 االداري

محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

2 3 

 نبذة عن تطوره
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

3 3 

 خصائصه
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 ري او تحري

4 3 

 امهيتة
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

الفصل الثاين االختيار  3 5
 املهين

محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

1 
3 

 التوجيه املهين
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

فهي اختبار ش

 او تحريري 

7 
3 

 التدريب املهين
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

8 
3 

 التأهيل املهين
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

9 
3 

 حتليل العمل
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

شفهي  اختبار

 او تحريري 

12 
3 

 حتليل العامل
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

 التعب وامللل واالجهاد
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

10 
3 

 حوادث العمل
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 شة /مناق

اختبار شفهي 

 او تحريري 

13 
3 

 العالقات االنسانية
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 
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14 
3 

 االدارة 
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

15 
3 

 الرضا عن العمل
محاضرة  علم النفس االداري

 /عصف ذهني

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

11 
3 

 االمن الصناعي
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

17 
3 

 التنظيم الرمسي للعمل
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

18 
3 

 نظرايت التنظيم احلديثة
محاضرة  داريعلم النفس اال

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

دراسات يف علم النفس  3 11
 الصناعي

محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

22 3 

 تطبيقات عملية
محاضرة  علم النفس االداري

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االداري عمليةتطبيقات  3 21

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3 22

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3 23

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

04 
محاضرة  علم النفس االداري يقات عمليةتطب 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

05 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

01 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3 07

 /عصف ذهني 
اختبار شفهي 

 او تحريري 

08 
 

محاضرةذهن علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

 ي /مناقشة 
اختبار شفهي 

 او تحريري 
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 البنية التحتية 33

كتاب علم النفس الصناعي /كامل علوان الزبيدي /وزارة التعليم العايل /اداب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 بغداد /

 ,دار الكتاب بريوت 6991كتاب علم النفس املهين ,كامل عويضة , )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 , االسكندرية 6999كاشة ,كتاب علم النفس االداري والتنظيمي , حممود ع

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
كتاب علم النفس الصناعي /كامل علوان الزبيدي /وزارة التعليم العايل /اداب 

 ,دار الكتاب بريوت 6991بغداد / كتاب علم النفس املهين ,كامل عويضة ,
 , االسكندرية6999النفس االداري والتنظيمي , حممود عكاشة , كتاب علم

 رساءل واطاريح جامعية عن علم النفس االداري والصناعي 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع علمية لدورايت ومكتبات الكرتونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

لميدان ووضع مفردات جديدة تخص الواقع االداري والتنظيمي االطالع على المصادر الحديثة في ا -

 والمشكالت الصناعية الموجودة في مجتمعنا 
 تحديد جوانب العلمي للمادة من خالل تطبيق استبيانات وزيارة مواقع صناعية وادارية في البلد -

 

 

 

 
 

09 

32 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

31 
محاضرة  علم النفس االداري يقات عمليةتطب 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

30 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 

33 
محاضرة  علم النفس االداري تطبيقات عملية 3

/عصف ذهني 

 /مناقشة 

اختبار شفهي 

 او تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد :  اجلامعة    
 كلية االداب :  / املعهدةالكلي   
 علم النفس :    القسم العلمي    
 0202اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   أ.د. وسن سعيد عبود  : املعاون العلمي سما                أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي: رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

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

 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ي المهن
 علم النفس 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي   سنوي /مقررات /أخرى 

 اليوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6
 اليوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0242/  41/9 تاريخ إعداد الوصف  .8
 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

وتاريخها ومظاهرها ومناهجها والسواء والالسواء ومعاييره واالضطرابات  تعريف الطالب بماهية الصحة النفسية
 . والعالج النفسيونظريات الصحة النفسية النفسية والعقلية 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  ومظاهر ومعايير السواء والالسواء  تعريف الطلبة بتاريخ واهمية ومناهج     -1أ

 تعريف الطلبة بديناميات التكيف والتوافق : االحباط والصراع , وميكانزمات الدفاع النفسي . -2أ

 تعريف الطلبة باالضطرابات النفسية والعقلية واضطرابات الشخصية . -3أ
 تعريف الطلبة بنظريات الصحة النفسية .-4أ
(وتصنيف منظمة الصحة العالمية DSM-IVالتصنيف االمريكي الخامس )تعريف الطلبة نبذة عن  -5أ

(ICD-10) . لتصنيف االضطرابات النفسية والعقلية 

 تعريف الطلبة بالعالج النفسي وطرائقه . -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تعليم الطلبة اساسيات مهارة التشخيص . – 1ب 

 ات اجراء االختبارات  في الصحة النفسية .تعليم الطلبة مهار – 2ب 

      تعليم الطلبة المهارات االساسية في العالج النفسي .  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة . -1
 اعداد تقرير في موضوع من موضوعات الصحة النفسية يعرضه الطالب في قاعة الدرس امام الطلبة  -2
 مصادر مختلفة ومناقشتها في قاعة الدرس .تكليف الطلبة باالطالع على  -3

 
 طرائق التقييم      

 

 ( درجات للفصل الثاني .11( درجة للفصل االول , و) 15)متحان الطلبة  لمرتين في الفصل ا -1
 ( درجات تحسب على الفصل الثاني .5لى ) التقرير الذي يقدمه الطلبة ويحصلون منخالله ع -2
( 5عليها الطالب من المصادر المختلفة ويحصل الطالب من خاللها على ) المناقشة في المصادر التي يطلع -3

 ( درجات في الفصل الثاني . 5درجات في الفص االول , و )

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية الحس االنساني لدى الطلبة . -1ج         

 .ضرورة التعاطف مع المرضى النفسيين وذوي المشاكل النفسية  -2ج

 تكوين مشاعر ايجابية نحو الحياة واالنسان عموما ونحو المريض النفسي خصوصا  . -3ج

غرس اخالقيات العلم وعالج النفسي وقيم المسؤولية وااللتزام والحرية والمحبة والتسامح بين  -4ج   

 البشر والتفاؤل .
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة  -1

 ان احدى موضوعات الصحة النفسية .تكليف الطلبة بتقدير تقرير  -2
 تكليف الطلبة باالطالع على مصادر مختلفة ومناقشتها في قاعة المحاضرة امام الطلبة . -3

 
 طرائق التقييم    
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 ( درجات للفصل الثاني .11( درجة للفصل االول , و) 15امتحان الطلبة  لمرتين في الفصل ) -4
 ( درجات تحسب على الفصل الثاني .5لى ) له عخال التقرير الذي يقدمه الطلبة ويحصلون من -5
( 5المناقشة في المصادر التي يطلع عليها الطالب من المصادر المختلفة ويحصل الطالب من خاللها على ) -6

 ( درجات في الفصل الثاني . 5درجات في الفص االول , و )

 

 

 
 

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

       تأهيل الطالب للعمل في وزارة الصحة كباحث نفسي . -1د -1د

 تأهيل الطالب للعمل في وزارة العمل والشؤون األجماعية كباحث نفسي . -2د

 تأهيل الطالب للعمل في وزارة التربية كباحث نفسي . -3د
 لحاالت التي ترد لوزارة العدل .تلف اتأهيل الطالب للتعامل مع مخ -4د

تأهيل الطالب للعمل في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في االقسام التي تخص الرعاية النفسية  -5د

 للمنتسبين في تلك الوزارات خاصة في ظرف الحرب ومكافحة االرهاب .

 

 كيف والتوافق .مقدمة في الصحة النفسية واساسيات والعوامل الدينامية للت -1د

 االضطرابات النفسية والعقلية واضطرابات الشخصية . -2د

 نظريات الصحة النفسية والمرض النفسي والشخصية السليمة .  -3د

 العالج النفسي وطرائقه . -4د   

 بنية المقرر .11

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 المحاضرة  -1

 ة .تكليف الطلبة بتقدير تقرير ان احدى موضوعات الصحة النفسي -2
 تكليف الطلبة باالطالع على مصادر مختلفة ومناقشتها في قاعة المحاضرة امام الطلبة . -3

 

 

 

 
 

 طرائق التقييم 

 
 

 ( درجات للفصل الثاني .11( درجة للفصل االول , و) 15امتحان الطلبة  لمرتين في الفصل ) -7
 ى الفصل الثاني .( درجات تحسب عل5لى ) خالله ع التقرير الذي يقدمه الطلبة ويحصلون من -8
( 5المناقشة في المصادر التي يطلع عليها الطالب من المصادر المختلفة ويحصل الطالب من خاللها على ) -9

 ( درجات في الفصل الثاني . 5درجات في الفص االول , و )
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 
 الثالثة 

EX  ( ساعة 12)   الصحة النفسية

 شهريا 
 اليوجد 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

األطالع على احدث المصادر العلمية ) كتب , بحوث منشورة ( لمواكبة التطور الحاصل في مجال التخصص 

 ) علم نفس الخواص ( .

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعار القبول معي .12

 
 القبول املركزي 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13
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 جمال حسين االلوسي  -الصحة النفسيه  -1

مصطفى حجازي  –منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة  –الصحة النفسية  -2

2002. 

 .2012 –مي محسن الختاتنه سا –مقدمة في الصحة النفسية  -3

المرجعة العاشرة للتصنيف الدولي لالمراض  –تصنيف االضطرابات النفسية والسلوكية  -4

 منظمة الصحة العالمية .   –

 حامد عبد السالم زهران     –الصحه النفسية  -5

 فخري الدباغ     –اصول الطب النفسي  -2

 .2002عه   احالم اليقظه وعالقتها بالصحة النفسيه لدى طلبة الجام -7

 .2015منظور جديد ) احمد عبد اللطيف أبو سعد (  –الصحة النفسية  -8

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي راسم المقر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 الثالثة       
EX        

  الصحة النفسية 

 اساسي 

× × × × × × × × × × × × × × × × 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 داد / كلية اآلداب وزارة التعليم العالي / جامعة بغ المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب / المركز علمي القسم ال .2
 الصحة النفسية  اسم / رمز المقرر .3

 طلبة المرحلة الثالثة أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة شهريا 12

 2116/  9/ 14 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

لطالب بماهية الصحة النفسية وتاريخها ومظاهرها ومناهجها والسواء والالسواء ومعاييره واالضطرابات تعريف ا
 . والعالج النفسيونظريات الصحة النفسية النفسية والعقلية 

 
 
 
 
 
 
 

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

  االهداف المعرفية  - ب
  اريخ واهمية ومناهج ومظاهر ومعايير السواء والالسواء تعريف الطلبة بت     -1أ

 تعريف الطلبة بديناميات التكيف والتوافق : االحباط والصراع , وميكانزمات الدفاع النفسي . -2أ

 تعريف الطلبة باالضطرابات النفسية والعقلية واضطرابات الشخصية . -3أ
 تعريف الطلبة بنظريات الصحة النفسية .-4أ
(وتصنيف منظمة الصحة العالمية DSM-IVيف الطلبة نبذة عن التصنيف االمريكي الخامس )تعر -5أ

(ICD-10) . لتصنيف االضطرابات النفسية والعقلية 

 تعريف الطلبة بالعالج النفسي وطرائقه . -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف   1ب

 تعليم الطلبة اساسيات مهارة التشخيص . – 1ب 

 تعليم الطلبة مهارات اجراء االختبارات  في الصحة النفسية . – 2ب 

        تعليم الطلبة المهارات االساسية في العالج النفسي .  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة  -4

 تكليف الطلبة بتقدير تقرير ان احدى موضوعات الصحة النفسية . -5
 لفة ومناقشتها في قاعة المحاضرة امام الطلبة .تكليف الطلبة باالطالع على مصادر مخت -6

 
 طرائق التقييم      

 

 ( درجات للفصل الثاني .11( درجة للفصل االول , و) 15امتحان الطلبة  لمرتين في الفصل )-1
 ( درجات تحسب على الفصل الثاني .5لى ) خالله ع التقرير الذي يقدمه الطلبة ويحصلون من-2

ادر التي يطلع عليها الطالب من المصادر المختلفة ويحصل الطالب من خاللها المناقشة في المص-3

 ( درجات في الفصل الثاني . 5( درجات في الفص االول , و )5على )

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة  -7

 تكليف الطلبة بتقدير تقرير ان احدى موضوعات الصحة النفسية . -8
 ى مصادر مختلفة ومناقشتها في قاعة المحاضرة امام الطلبة .تكليف الطلبة باالطالع عل -9
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 طرائق التقييم    

 

 ( درجات للفصل الثاني .11( درجة للفصل االول , و) 15امتحان الطلبة  لمرتين في الفصل )-1
 ( درجات تحسب على الفصل الثاني .5لى ) خالله ع التقرير الذي يقدمه الطلبة ويحصلون من-2

شة في المصادر التي يطلع عليها الطالب من المصادر المختلفة ويحصل الطالب من خاللها المناق-3

 ( درجات في الفصل الثاني . 5( درجات في الفص االول , و )5على )

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

       ل الطالب للعمل في وزارة الصحة كباحث نفسي .تأهي -1د -1د

 تأهيل الطالب للعمل في وزارة العمل والشؤون األجماعية كباحث نفسي . -2د

 تأهيل الطالب للعمل في وزارة التربية كباحث نفسي . -3د
 تلف الحاالت التي ترد لوزارة العدل .تأهيل الطالب للتعامل مع مخ -4د

عمل في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في االقسام التي تخص الرعاية النفسية تأهيل الطالب لل -5د

   للمنتسبين في تلك الوزارات خاصة في ظرف الحرب ومكافحة االرهاب .
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بنية 

 المقرر
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تاريخ الصحة النفسية  اسيات الصحة النفسية اس ساعات  3 1

 وتعريفاتها ومناهجها 
المحاضر

 ة 
االمتحان 

 الفصلي 
مظاهر الصحة النفسية  اساسيات الصحة النفسية  ساعات 3 2

 ومعايير السواء والالسواء 
  

نسبية الصحة النفسية  اساسيات الصحة النفسية  ساعات3 3

والصحة النفسية المجتمعية 

لعمل في الصحة وفريق ا

 النفسية والتوافق النفسي 

  

   االحباط  ديناميات التكيف  ساعات 3 4
   الصراع ديناميات التكيف  ساعات 3 5
   ميكانزمات الدفاع  ديناميات التكيف  ساعات3 6
7 
 
8 
 
9 

 

11 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

14 
 
 
 

15 
 
 

16 
 

 ساعات3
 

 ساعات 3
 

 ساعات3
 
 ساعات 3
 
 

 ساعات3
 
 
 
 ساعات 3
 
 

 

 ساعات 3

 ساعات3
 
 
 

 ساعات 3
 
 

 ساعات3
 

طرابات النفسية االض

 والعقلية 
 االضطرابات العقلية 

 
 اضطرابات الشخصية 

 
نظريات الصحة النفسية 

 والمرض النفسي 
 
 

نظريات الصحة النفسية 

 والمرض النفسي 
 

نظريات الصحة النفسية 

 والمرض النفسي 
 

نظريات الصحة النفسية 

  والمرض النفسي
 

 

نظريات الصحة النفسية 

 والمرض النفسي
 

نظريات الصحة النفسية 

 والمرض النفسي 
 
 العالج النفسي  

 

 الهستريا  –العصاب 

 

 الفصام  –الذهان 

 

 الشخصية السايكوباثية 

 

 –المدرسة العضوية 

 المدرسة النفسبيولوجية 

 
النفسي  نظريات التحليل

 -أدلر –الكالسيكية  : فرويد

 يونج

 
 

الفرويدية الجديدة : هورني 

  فروم –
 

المدرسة السلوكية : بافلوف 

 سكنر –

المدرسة االنسانية : ماسلو 

 وروجرز –

 
 

 المدرسة الوجودية 

 

 

 نظرية التعلم االجتماعي 
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17 

 
 

18 
 
 
 
 
 
 

19 
 

21 
 

21 
 
 

22 

 

23 

 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

28 

 

 

29 

 

 

 
 ساعات 3

 
 

 ساعات3
 
 
 
 
 
 

 ساعات 3
 

 ساعات 3
 
 ساعات 3
 
 

 ساعات 3
 
 ساعات 3
 
 
 
 
 ساعات 3
 
 
 
 ساعات 3
 
 
 ساعات3

 

 ساعات 3
 
 
 
 ساعات 3
 
 
 ساعات 3
 

 
 
 
 

 العالج النفسي 
 

 العالج النفسي 
 

 العالج النفسي 
 
 

 العالج النفسي 
 

 العالج النفسي 
 
 
 
 

 العالج النفسي 
 
 
 

 العالج النفسي 
 
 

 العالج النفسي 

 

 العالج النفسي 
 
 
 
 ج النفسي لعالا

 العالج النفسي 

 

 العالج النفسي 
 
 
 

 الضغوط النفسية 
 
 

 الضغوط النفسية 
 

 

 –المدرسة المعرفية : بيك 

 أليس 

 

 

مفهوم واهداف العالج 

والخطوات النفسي 

 االساسية في العالج النفسي 

 

 

 

 

 اخالقيات العالج النفسي 

 

 خصائص المعالج النفسي 

 

طرائق العالج النفسي : 

 طرقة التحليل النفسي 

 
 العالج السلوكي 

 
المقارنة بين العالج 

بالتحليل النفسي والعالج 

 باالساليب السلوكية 
 
 

العالج النفسي السطحي , 

ما , والعالج والسايكودرا

 باللعب 
 

العالج النفسي الجمعي 

,العالج النفسي عن طريق 

 العمل 

العالج الوجودي , العالج 

 عن طرق االيحاء

 –العالج االجتماعي 

 –العالج المعرفي : بيك 

 أليس  
 

 -مقدمة في الضغط النفسية 
 انواعها ومصادرها 

 
 نظريات الضغوط النفسية 
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 البنية التحتية  .12

 الصحة النفسية والعالج النفسي  –حامد عبد السالم زهران -4 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 مجال حسني اآللوسي . –الصحة النفسية  -0

 اليوجد )المصادر(  لرئيسية ـ المراجع ا2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 4991 -فخري الدابغ  –أصول الطب النفسي   -4

امحد عبد اللطيف أبو  –منظور جديد –الصحة النفسية -3
 ( .0241اسعد )

 .( 0222) –مصطفى حجازي  –الصحة النفسية -1
 0223-امحد عكاشة  –الطب الفسي املعاصر -1

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
كل املواقع االلكرتونية العلمية الرصينة املعنية ابلصحة النفسية 

 املرض النفسي والعقلي والشخصية السليمة .

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

صحة النفسية , وفريق العمل في ميدان الصحة النفسية , والصحة النفسية اضافة بعض المواد , مثل : نسبية ال

المجتمعية , وفصل عن التوافق النفسي والصحة النفسية . والصحة النفسية والسعادة , والصحة النفسية 

 والضغوط النفسية . 

 

 

 
 

31 

 

 

31 

 

 

 

 

32 

 

 

 
 ساعات 3
 
 

 ساعات 3
 
 
 

 ساعات 3

 
 الضغوط النفسية 

 
 

سيكولوجية 

 السعادة 
 
 
 

 سيكولوجية السعادة 

 
 اساليب مواجه  الضغوط

 النفسية 
 

مقدمة في سيكولوجية 

السعادة واالراء التي قيلت 

 فيها 
 

انواع السعادة والصحة 

 النفسية 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 

 

 

   

 

 

 

    

 بغداد: الجامعة  

 االداب:  / المعهدالكلية   

 علم النفس:    القسم العلمي    

   6112\9\11 تاريخ ملء الملف :   

 

 التوقيع   :                             :                                    وقيعالت    

                  أ.د. وسن سعيد عبود   : المعاون العلمي سما          أ.م.د. عبد الحليم رحيم علي:  رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 ألداء الجامعي:واضمان الجودة  اسم مدير شعبة    

                   التاريخ         

 التوقيع    

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادقة السيد العميد

 أ.د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

قها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه من الطالب تحقي

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / المركز  القسم العلمي .6

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 

  علم النفس

 بكالوريوس الشهادة النهائية  اسم .4

  :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .2

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/9/6112 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .  علم النفس البيئيجعل الطالب قادر على إدراك مفهوم 

 لبناء شخصية تتمتع بالصحة  ظيفهاومجاالته وكيفية توعلم النفس البيئي  الطالب مدرك ألهداف  جعل

 واهميتها في لعلم  النفس البيئي  االجتماعية االخالقيه وتعريف الطالب باألسس العامة والفلسفية والتربوية و

 .المجتمع بناء الفرد و

 .وكيفية االستفادة منها في حل المشكالت  علم النفس البيئي جعل الطالب مدرك لنظريات 

يوظفها في بناء المجتمع لكي  الطالبالتي يجب أن يتحلى بها االيجابيه   السلوكياتتعريف الطالب بأهم 

 .وتطوره 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .11
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  االهداف المعرفية  - أ

 علم النفس البيئياسية عن اكتساب معلومات أكاديمية أس  -1أ

 علم النفس البيئيمعرفة أهداف  -6أ

 .لبيئيها النفسيه في تفسير  دور النظريات وفهم  استيعاب -3أ

 معينة. بيئيه  ادراك أوجه االتفاق بين األطر النظرية لتفسير مشكلة -4أ

 الصحيه  والوقائيه  من  أجل الحفاظ على البيئة .التعرف على المهارات  -5أ

 البيئيه.فهم المصطلحات النفسية وربطها بالمشكالت  -2أ

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 من خالل ادراكه لهذا المفهوم. علم النفس البيئيتمكين الطالب من صياغة تعريف  – 1ب 

 المساهمه  في رفع النمو الفكري  لدى الطالب.– 6ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 اضرة والمناقشة للمادة العلمية مع الطلبة.المح -

 تكليف الطالب بالواجب البيتي من خالل اختياره ألسلوب مناسب لحل مشكلة معينة. -

 

 طرائق التقييم      

 للمادة ذاتها. العصف الذهني اختبارات يومية من خالل اسئلة -

 إعطاء درجات للمشاركة والحضور. -

 هائية.االمتحانات الشهرية والفصلية والن -

 

 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 مما يساعده على تنميه مجتمعه . لدى الطالب  الوعي البيئيتنمية  -1ج         

 تسهم  في خلق بيئه نظيفهلدى الطالب  التحلي  بعادات سلوكيه ايجابيهتنمية القدرة على  -6ج

 ى الطالب. لد واالخالقي  الديني الوطنيالصحي  تنمية الوازع  -3ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 ومناقشة أراء الطلبة حولها.تخص البيئه ومشكالتها عرض افالم  -

من خالل  معرفة  تثقيفيه تطويريه  لمعالجه الظواهر والسلوكيات السلبيه الغير صحيه  إقامة ندوات -

  مدى تأثيرها  على صحه الفرد والمجتمع .

-  

 طرائق التقييم    

 

 معينة.بيئيه  اختبار لمعرفة كيفية إداء الطالب في حل مشكلة نفسية اجراء  -

 عد الدراسة .بالتقييم الشامل خالل الدراسه و   -
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 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية المهارات العامة و-د 

 .العمل الجماعي .القدرة على  -1د

 واصل العلمي واالجتماعي للطالب مع االخرين.تحقيق الت  -6د

 تمكين الطالب على تطبيق المادة النظرية تطبيقاً عملياً. -3د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 .البيئيه وحلول لبعض المشكالتمعالجات تدريب الطالب على وضع  -

مع التغيرات  لألفراد توافق النفسي الحقيق ت من أجل  الطالب على استثمار قابلياته وامكانياتهتدريب  -

 وبيئتهم . هم الحاصله  في محيط

 وبيئته.األنسان طبيعه العالقه بين  فهم القواسم المشتركة بين  ادراك و مساعدة الطلبه على -

 طرائق التقييم          

 

 نلبعض األماك تكليف الطالب بكتابة تقرير مفصل عن حالة معينة خالل الزيارة الميدانية -

 يختص به كل طالب. بيئي أو مشكلة بيئيه معينه  القيام ببحث عن موضوع -

شبيهه  القاء بعض االسئلة الخاصة بالمادة العلمية ومعرفة كيفية االجابة عنها من قبل الطالب -

 بالعصف الذهني.

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

  3 علم النفس البيئي Ep الثاني

     

     

     

     

     

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .16

 مادة عملية يستفاد منها الطالب في حياته اليومية. علم النفس البيئيجعل مادة  -

 استخدام األمثلة الحياتية في توضيح المادة العلمية. -

 التدريسي القدوة التي يتأثر بها الطالب.جعل  -

 مرونة المنهج تجعل منه قابل للتغيير كي يعزز امكانيه التطوير من قبل التدريسي . -
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 

 القبول المركزي من قبل الوزارة-

 معدل الطالب في المرحله االعدادية-

 االستيعابيه  للقسم الطاقه-

 اجراء مقابلة مع الطالب-

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب العلمية األجنبية المترجمة والحديثة. -

 .علم النفس البيئي  اسس -

 .علم النفس البيئي )المفاهيم والحقائق والنظريات والتطبيقات ( -

 استاذ المادة . -

 المقرر الدراسي -
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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

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 

ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 6أ 1أ

1 

ب

6 

ب

3 

ب

4 

ج

1 

ج

6 

ج

3 

ج

4 

 4د 3د 6د 1د

علم النفس  En الثاني

 البيئي

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية األداب المؤسسة التعليمية .1

 علم النفس    / المركز القسم العلمي  .6

 علم النفس البيئي اسم / رمز المقرر .3

 الثانية المرحلة طلب أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوعيا 3 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .2

 11/9/6112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وعالقته بالعلوم االخرى  علم النفس البيئيتعريف الطالب بماهية 

 علم النفس البيئيتزويد الطالب باألهداف األساسية 

 الفرد والمجتمعوأهميتها في بناء  علم النفس البيئي تعريف الطالب بمناهج

 البيئيهمشكالت الودورها في حل علم النفس البيئي استيعاب نظريات 

 الحفاظ على البيئهتوعويه مهمه من أجل  بمعلوماتتزويد الطالب 

  هوالغاية منعلم النفس البيئي تعريف الطالب بفلسفة    

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

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

 ؛البرنامج.

 م والتعلم والتقييموطرائق التعلي ات المقررمخرج .11
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  األهداف المعرفية  -أ

 .        علم النفس البيئي اكتساب معلومات أكاديمية أساسية عن -1أ

  .  علم النفس البيئي معرفة أهداف -6أ

 في معالجه المشكالت البيئيه  استيعاب دور النظريات -3أ

 معينة. بيئيه كلةبين األطر النظرية لتفسير مش واالختالف ادراك أوجه االتفاق -4أ

 .وسالمتها الوقائيه في الحفاظ على البيئهالتعرف على المهارات  -5أ

 لبيئيه.ا فهم المصطلحات النفسية وربطها بالمشكالت -2أ

  

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 من خالل ادراكه لهذا المفهوم. علم النفس البيئيتمكين الطالب من صياغة تعريف  - 1ب

  ان يستجيب للمؤثرات الخارجيه البيئيه الطالبمساعده – 6ب 

 ناجح وفعال.     على التوافق النفسي  مع البيئه بشكل قدرة الفرد تمكين الطالب من    - 3ب 

 مهارات  تساعده على بناء قاعده معرفيه تساعده  على التكيف السليم.الطالب اكتساب  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة والمناقشة للمادة العلمية مع الطلبة. -

 تكليف الطالب بالواجب البيتي من خالل اختياره ألسلوب مناسب لحل مشكلة معينة. -

 

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل األسئلة الصفية للمادة ذاتها. -

 إعطاء درجات للمشاركة والحضور. -

 نهائية.االمتحانات الشهرية والفصلية وال

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مما يساعده على تنميه مجتمعه . لدى الطالب  الوعي البيئيتنمية   -1ج         

 تسهم  في خلق بيئه نظيفهلدى الطالب  التحلي  بعادات سلوكيه ايجابيهتنمية القدرة على  -6ج

 لدى الطالب. قي واالخال الديني الوطنيالصحي  تنمية الوازع  -3ج         

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 الحوار -

 المناقشه-

 تدريبهم على التعلم الذاتي-

 التعليم من خالل االنشطه الصفيه والالصفية-

-  

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحصيلية 

 االجابة على االسئله الشفويه غير المقصوده
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 البنية التحتية  .16

 محاضرات استاذ المادة / الكتب المقررة مقررة المطلوبة ـ الكتب ال1

 الكتب العلمية األجنبية المترجمة والحديثة. - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 6

 اسس علم النفس البيئي . -

علم النفس البيئي )المفاهيم والحقائق والنظريات  -

 والتطبيقات (.

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

الوقائية والعالجيه في معالجه البرامج ااحدث  االطالع على 

 المشكالت البيئة 

 نقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المالتأهيلية العامة و المهارات -د 

لدى  البيئة وكيفيه المحافظه عليهامحتويات  وبرامج تطويريه عن التدرج في إكساب مهارات  -1د

 .الطلبه  

 . خارج عن المقرر الدراسي علم النفس البيئي في االطالع على مصادر  -6د

 البدائل والحلول . عوكيفيه وض المشكالت البيئيةحدى القيام ببحث علمي آل  -3د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

التعريف  2 1-3

 بالمفهوم 

المشاركة  المحاضرة علم النفس البيئيماهية 

 الفعالة

علم النفس البيئي  اف اهد هداف الادراك ا 11 4-8

 ومجاالته

الحوار 

 واالمثلة 

اختبارات 

 شفهية

معالجه المشكالت  اساليب  فهم االساليب 14 9-15

 البيئية

انشطة  المحاضرة

 وتدريبات

التعرف على  11 12-61

 الوسائل

وسائل جمع المعلومات 

 كالمقابلة ودراسة الحالة

 لحل مشكله بيئيه

عرض 

 تفصيلي

 تدريبات عملية

الظواهر فهم  11 61-65

 السلوكيه

الظواهر  والممارسات 

السلوكية السلبية التتي 

 تعيق التنمية المجتمعيه

 اختبار تحريري المحاضرة

استيعاب  11 62-31

 النظريات

علم النفس البيئي  نظريات 

 ومدى امكانيه تطبيقاتها

المشاركة  المحاضرة

 الفعالة
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 (النفسي الصحي البيئي)موقع المستشار 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 فس يسمى )علم النفس السياحي(فتح اختصاص في قسم علم الن -

في تكثيف الجهود في بناء فرد سليم  ذات العالقه الرسميه وغير الرسميه والمنظمات تعاون الجهات -

 تحت مظله البيئه صديقه لألنسان .

البيئه   سالمة شاديه من أجل الحفاظ علىارتوعويه  قواعد وبرامج بناء ل وضع استراتيجيات واليات -

 , المجتمعتنمية  و

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ كلية 

 اآلداب
 قسم علم النفس  القسم الجامعي / المركز .2

 حقوق االنسان والديمقراطية  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي  الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعية 6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  0219/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

نسان ومراحل تطورها في الحضارات القديمة ) حضارة وادي الرافدين ، والفكر التعريف بحقوق ال 
 اليوناني والروماني ، والعصور الوسطى والحديثة ، والعصر السالمي ( .

 الدولي بحقوق االنسان وأهم مراحله .توضيح مستويات االعتراف 

 معرفة الطالب بمفهوم الديمقراطية وخصائصها ومكوناتها واليات االنتقال السلمي للسلطة .
تطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية وبما ينطبق مع معايير الجودة في التعليم العالي 

  ه في حياتهم العامة .والتي تمكن الطلبة من المعرفة بهذا المجال وأهميت
 

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

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقويم .11
 المعرفة والفهم  -أ

 اللمام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ / 
التمكن من ترجمتها في حياتهم العملية ، من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية  -0أ / 

 عملية التدريس .والتربوية في 
تهيئة الطالب لإلفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بحقوق النسان والديمقراطية  -3أ / 

 ومفاهيمها . 
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة التقارير واألبحاث العلمية المتعلقة بالمادة .  -4أ / 
 ية . العداد النفسي والفكري للطالب لتقبل المادة الدراس -5أ / 
 محاولة استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ / 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
التهيئة الذهنية للطالب عن طريق التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  -1ب / 

 المعارف والخبرات .
 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة .  -0ب / 
 القدرة على التفاعل والمشاركة الجماعية والحوار .  -3ب / 
 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتصلة الموضوع . -4ب / 



      

 

 

 طرائق التعليم والتعلم
 

 

 

 

 

 

 

  over headالمناقشات العلمية والحوار ، واستعمال التقانات الحديثة لزيادة االستيعاب ابرزها 
 ، والشاشات الذكية والفادة من مواقع االنترنت والكتب اللكترونية والمطبوعة . 

 

 

  يموالتق طرائق     

)  الطالب به المكلف الواجب,  التحريري االمتحان,  ( والنقاش,  الحوار ) الشفوي االمتحان

 ( . العلمية واألبحاث التقارير
 التفكير مهارات - ـج

  .  المقررة المادة وصف على القدرة -1/  ـج

 .  المنهج تعليم على القدرة -2/  ـج

 .  العلمي والتصنيف والتحليل االستنتاج -3/  ـج

 

  والتعلم التعليم طرائق    

 

تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات 
التعلم،  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط 

 والتنظيم الذاتي

 طرائق التقييم    
 

والتفكير من خالل نقاط  ُتطرح، طرح افكار عالية الفهم ، تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير ،   
حيث تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات 

 العلمية.
 



 

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

 مهارات ادارة الصف .  -1د / 
 التخطيط للتدريس والتهئية .  -0د / 
 مهارات التقويم والمشاهدة .  -3د / 
 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية . -4د / 



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 
المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 
 التقويم

01 
/9/0214 

6 
تمهيد عن حقوق 

 النسان 
حقوق النسان 

 والديمقراطية
 محاضرة

االمتحان 
الشهري 
والتقارير 
 والبحوث 

02/9 
حقوق النسان في  6

حضارة وادي 
 الرافدين

==== ====  ====  

5/12 
حقوق النسان في  6

الفكر اليوناني 
 والروماني 

==== ==== ==== 

14/12 
حقوق النسان في  6

العصور الوسطى 
 والحديثة 

==== ==== ====  

32/12 
حقوق النسان في  6

 السالم 
==== ==== ==== 

6/11 

العتراف الدولي  6
بحقوق النسان : 

المستويات .. 
 المراحل  

==== ==== ==== 

11/11 
تعريف حقوق  6

 النسان 
==== ==== ==== 

00/11 
أشكال حقوق  6

 النسان 
==== ==== ==== 

1/10 
أجيال حقوق  6

 النسان 
==== ==== ==== 



9/10 
أولويات حقوق  6

النسان والترابط 
 بينها 

==== ==== ==== 

1/0/0212 
عالمية حقوق  6

 النسان 
==== ==== ==== 

11/0 
ضمانات حقوق  6

 النسان وحمايتها 
==== ==== ==== 

03/0 
أثر الرهاب على  6

 حقوق النسان 
==== ==== ==== 

1/3 
أنواع الرهاب ..  6

 خصائصه 
==== ==== ==== 

15/3 
استراتيجية األمم  6

المتحدة لمكافحة 
 الرهاب 

==== ==== ==== 

00/3 
الدفاع عن حقوق  6

النسان ومكافحة 
 الرهاب 

==== ==== ==== 

09/3 
مفهوم الديمقراطية  6

 وتعريفها 
==== ==== ==== 

5/4 
العناصر األساسية  6

 للديمقراطية 
==== ==== ==== 

14/4 
خصائص  6

 الديمقراطية 
==== ==== ==== 

 ==== ==== ==== مزايا الديمقراطية  6 01/4
 ==== ==== ==== أنواع الديمقراطية  6 09/4

4/5 6 
المكونات الرئيسة 

 للديمقراطية 
==== ==== ==== 

15/5 6 
معايير تقويم أداء 

الممارسات 
==== ==== ==== 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

/ رياض عزيز هادي : حقوق النسان ) تطورها 
 حمايتها ( / مضامينها 

المعهد الوطني لحقوق النسان : وثائق في حقوق 
 النسان 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 
المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 مكتبة القسم ومكتبة االداب ، والمكتبة االلكترونية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 
سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 

لنشر في المجالت وفي وسائل استشارات علمية ، ا
 االعالم

 
 القبول  .13

 -- المتطلبات السابقة
 -- أقل عدد من الطلبة 
 -- أكبر عدد من الطلبة 

 

 الديمقراطية 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 علم النفس:    القسم العلمي    
   0202 اتريخ ملء امللف :   

 
 :   التوقيع                                                              :   التوقيع    
                    أ.د. وسن سعيد عبود  : املعاون العلمي سما          أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 علم النفس / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
                                                                            إرشاد نفسي 

Counseling Psychology        
 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 4/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 البرنامج األكاديمي أهداف .9

 جعل الطالب قادر على إدراك مفهوم االرشاد النفسي وماهي الفروق بين االرشاد النفسي والتوجيه التربوي.

 جعل الطالب مدرك ألهداف االرشاد النفسي ومجاالته وكيفية توضيفها لبناء شخصية تتمتع بالصحة النفسية.

 تربوية واالجتماعية لألرشاد النفسي واهميتها في عمل المرشد.تعريف الطالب باألسس العامة والفلسفية وال

 تعريف الطالب باالدوات المناسبة لعمل المرشد النفسي كالمالحظة والمقابلة االرشادية ودراسة الحالة.

 جعل الطالب مدرك لنظريات االرشاد النفسي وكيفية االستفادة منها في حل المشكالت النفسية.

 هم السمات والخصائص التي يجب أن يتحلى بها المرشد النفسي لكي ينجح في عمله التربوي.تعريف الطالب بأ

تعريف الطالب باألساليب االرشادية المناسبة كاالرشاد الفردي والجمعي واالرشاد المباشر وغير المباشر 

 وكيفية توظيف كل أسلوب لحل المشكالت النفسية.

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 ئق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرا برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      اكتساب معلومات أكاديمية أساسية عن اإلرشاد النفسي.  -1أ

 معرفة أهداف اإلرشاد النفسي . -2أ

 استيعاب دور النظريات االرشادية في تصميم عمل المرشد. -3أ
 .ادراك أوجه االتفاق بين األطر النظرية لتفسير مشكلة معينة -4أ
 التعرف على المهارات االرشادية الالزمة لالرشاد الفردي والجمعي. -5أ
 فهم المصطلحات النفسية واالرشادية وربطها بالمشكالت النفسية. -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تمكين الطالب من صياغة تعريف لالرشاد النفسي من خالل ادراكه لهذا المفهوم. – 1ب 

 االرشاد.وضع الطالب لخريطة عمل للمرشد النفسي تستند الى مفاهيم  – 2ب 

     تمكين الطالب من أجراء المقابلة االرشادية بشكل ناجح وفعال.   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة والمناقشة للمادة العلمية مع الطلبة. -

 سلوب مناسب لحل مشكلة معينة.تكليف الطالب بالواجب البيتي من خالل اختياره أل -

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل األسئلة الصفية للمادة ذاتها. -
 إعطاء درجات للمشاركة والحضور. -

 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية. -

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 يعترضه من مشكالت نفسية تعيق تحقيق اهدافة. الثقة بالنفس لدى الطالب لما قدتنمية  -1ج         

 تنمية القدرة على ضبط االنفعاالت لدى الطالب وجعل التسامح من سماته االساسية. -2ج

 بناء عالقة ايجابية مبنية على االحترام والثقة المتبادلة بين استاذ المادة والطالب. -3ج

 خالل أساليب االرشاد النفسي. تنمية الوازع الديني والوطني لدى الطالب من  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 عرض افالم إرشادية ومناقشة أراء الطلبة حولها. -

 إقامة ندوات إرشادية لتوجيه النصح والمشورة للطالب. -

 استعمال وسائل توضيحية عن عمل المرشد النفسي. -

 
 طرائق التقييم    

 

 في حل مشكلة نفسية معينة. اجراء اختبار لمعرفة كيفية إداء الطالب -

 تكليف الطالب بتخطيط جلسات لبرنامج ارشادي. -



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

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

 القدرة على القيام باإلرشاد الفردي والجمعي. -1د

 فقاً لنظريات االرشاد.القدرة على تحليل المشكالت النفسية و -2د

 تحقيق التواصل العلمي واالجتماعي للطالب مع االخرين. -3د

 تمكين الطالب على تطبيق المادة النظرية تطبيقاً عملياً.-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 تدريب الطالب على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت. -

 مكانياته لتحقيق اهدافة في الحياة.الطالب على استثمار قابلياته واتدريب  -

القيام بزيارات ميدانية لدور المسنين أو ذوي االحتياجات الخاصة للتعرف على مشكرتهم وكيفية توفير  -

 البدائل المناسبة.

 
 طرائق التقييم          

 
 تكليف الطالب بكتابة تقرير مفصل عن حالة معينة خالل الزيارة الميدانية. -
 موضوع إرشادي معين يختص به كل طالب. القيام ببحث عن -
 القاء بعض االسئلة الخاصة بالمادة العلمية ومعرفة كيفية االجابة عنها من قبل الطالب. -

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 Counseling الرابعة
Psychology 

  2 اإلرشاد النفسي

     

     

     

     
     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



  
 4الصفحة 

 
  

 توظيف علمية التدريسي لتوصيل املادة العلمية بشكل مناسب. -
 جعل مادة اإلرشاد النفسي مادة عملية يستفاد منها الطالب يف حياته اليومية. -
 املادة العلمية.استخدام األمثلة احلياتية يف توضيح  -

 جعل التدريسي القدوة اليت يتأثر هبا الطالب. -
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب العلمية األجنبية املرتمجة واحلديثة. -

 نظرايت االرشاد والعالج النفسي. -

 املهارات االرشادية لدى املرشدين الرتبويني. -

 استاذ املادة . -

 



  
 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

 ياريأم اخت
 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 إلرشاد النفسيا counseling الرابعة

psychology                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية األداب المؤسسة التعليمية .1

 علم النفس    مركز/ ال علمي القسم ال .2

 إرشاد نفسي اسم / رمز المقرر .3

 طلبة المرحلة الرابعة أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 4/9/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التفريق بني خدمات االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوياالرشاد النفسي وعالقته ابلعلوم االخرى وكيفية تعريف الطالب مباهية 

 تزويد الطالب ابألهداف األساسية لإلرشاد 

 تعريف الطالب مبناهج اإلرشاد وأمهيتها يف بناء الربانمج اإلرشادي للمسرتشد

 استيعاب نظرايت االرشاد والعالج النفسي ودورها يف حل مشكالت املسرتشدين

 ب اإلرشادية الالزمة لستخدامها يف حل املشكالتتزويد الطالب ابألسالي

 تدريب الطالب على وسائل مجع املعلومات كاملالحظة واملقابلة االرشادية ودراسة احلالة

 تعريف الطالب على خصائص ومسات املرشد النفسي ودورها يف جناح العملية االرشادية 
 لسة االرشاديةتزويد الطالب ابملهارات االرشادية الالزمة إلدارة اجل

 تعريف الطالب بفلسفة االرشاد والغاية من عمل املرشد النفسي 

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.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
      اكتساب معلومات أكاديمية أساسية عن اإلرشاد النفسي. -1أ

 معرفة أهداف اإلرشاد النفسي . -2أ

 ظريات االرشادية في تصميم عمل المرشد.استيعاب دور الن -3أ
 ادراك أوجه االتفاق بين األطر النظرية لتفسير مشكلة معينة. -4أ
 التعرف على المهارات االرشادية الالزمة لالرشاد الفردي والجمعي. -5أ
 فهم المصطلحات النفسية واالرشادية وربطها بالمشكالت النفسية. -6أ

  
  مقرر.خاصة بالال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تمكين الطالب من صياغة تعريف لالرشاد النفسي من خالل ادراكه لهذا المفهوم. - 1ب

 وضع الطالب لخريطة عمل للمرشد النفسي تستند الى مفاهيم االرشاد. – 2ب 

     تمكين الطالب من أجراء المقابلة االرشادية بشكل ناجح وفعال.   - 3ب 

 يم االرشاد والنصح لالخرينقدرة الطالب على تقد    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة والمناقشة للمادة العلمية مع الطلبة. -

 تكليف الطالب بالواجب البيتي من خالل اختياره ألسلوب مناسب لحل مشكلة معينة. -

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل األسئلة الصفية للمادة ذاتها. -
 ء درجات للمشاركة والحضور.إعطا -

 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية.

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية الثقة بالنفس لدى الطالب لما قد يعترضه من مشكالت نفسية تعيق تحقيق اهدافة. -1ج         

 اته االساسية.تنمية القدرة على ضبط االنفعاالت لدى الطالب وجعل التسامح من سم -2ج

 بناء عالقة ايجابية مبنية على االحترام والثقة المتبادلة بين استاذ المادة والطالب. -3ج

 تنمية الوازع الديني والوطني لدى الطالب من خالل أساليب االرشاد النفسي. -4ج        

  

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 للطالب. إقامة ندوات إرشادية لتوجيه النصح والمشورة -

 استعمال وسائل توضيحية عن عمل المرشد النفسي -

 
 طرائق التقييم    



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 حماضرات استاذ املادة / الكتب املقررة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتاب االرشاد والتوجية الرتبوي )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 كتاب املهارات االرشادية

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 االطالع على الربامج االرشادية الكتساب مهارات اساسية يف عمل املرشد

 تقدمي حلول مقرتحة ملشكالت خمتلفة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 موقع املستشار النفسي

 

 

 اجراء اختبار لمعرفة كيفية إداء الطالب في حل مشكلة نفسية معينة. -

 تكليف الطالب بتخطيط جلسات لبرنامج ارشادي. -

 

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

 التدرج في إكساب مهارات اإلرشاد للطالب. -1د

 االطالع على مصادر اإلرشاد النفسي الخارجة عن المقرر الدراسي -2د

 حضور ندوات ارشادية -3د

 القيام ببحث علمي آلحدى المواضيع االرشادية.   -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 بةالمطلو
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 المشاركة الفعالة المحاضرة ماهية االرشاد النفسي التعريف بالمفهوم  6 1-3

اهداف االرشاد واالسس التي  هداف الادراك ا 11 4-8

 يقوم عليها
 اختبارات شفهية الحوار واالمثلة 

الفردي والجمعي اساليب االرشاد  فهم االساليب 14 9-15

 والمباشر وغير المباشر
 انشطة وتدريبات المحاضرة

التعرف على  11 16-21

 الوسائل
وسائل جمع المعلومات كالمقابلة 

 ودراسة الحالة
 تدريبات عملية عرض تفصيلي

 اختبار تحريري المحاضرة خصائص المرشد النفسي فهم الخصائص 11 21-25

 المشاركة الفعالة المحاضرة ت االرشاد النفسينظريا استيعاب النظريات 11 26-31

      



  
 9الصفحة 

 
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 الموهوبين.ارشاد  -

 تقديم الخدمات االرشادية لذوي االحتياجات الخاصة. -
 كيفية بناء البرامج االرشادية المناسبة لحاجات المسترشدين. -

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 علم النفس:    القسم العلمي    
 52/6/5106اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                 أ.د. وسن سعيد عبود    : املعاون العلمي سما           أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود

 
 

      



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / قسم علم النفس / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 طرائق بحث

 كتوراهد اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 23/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تزويد الدارسين بمبادئ واساسيات طرائق البحث ومناهجه واعدادهم ليكونوا باحثين الهدف العام : 

 تمرسين في علم النفسم
 وهناك اهداف خاصة اخرى مثل 

مجاالت استعمالها وبيان مواطن بمناهج البحث وتصنيفاتها وانواعها وبخطوات الطريقة العلمية والتعريف 

 القوة والضعف فيها
 ومجاالت استعمالها وبيان مواطن القوة والضعف فيهاالتعريف بادوات القياس وتصنيفاتها وانواعها 

 وتصنيفاتها وانواعها ومجاالت استعمالها وبيان مواطن القوة والضعف فيهاتعريف بالعينات ال

 التعريف بمبادي واعتبارات الكتابة في البحث العلمي وتبويب البحث على فصول

 وهناك اهداف تتحقق من خالل الجانب العملي والتطبيقي لمناهج البحث

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق  برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 ان يفهم طبيعة البحث العلمي  -1أ

 ان يتعرف على الطريقة العلمية وخطواتها -2أ

      ان يتعرف المتعلم على مناهج البحث العلمي -3أ
 ان يصنف مناهج البحث العلمي وادواته وعيناته -4أ
 ان يميز بين انواع البحوث العلمية -5أ
 ان يفسر سبب تنوع مناهج البحث العلمي وادواته وعيناته -6أ

 ان يقوم مناهج البحث -7أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ان يتمكن من تحديد مناهج البحث العلمي المناسبة للبحث – 1ب 

 ان يتمكن من تحديد مشكلة بحث وتحديد المنهج المناسب لها – 2ب 

  طبيق مناهج البحث وادواته وطرائق اختيار العيناتان يتمكن من ت  - 3ب 

     ان يتمكن من كتابة البحث العلمي وفق الشروط والمعايير – 4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات / بطريق المناقشة والحوار – 1

 جلسات حوارية في المكتبة – 2

 الجوانب العملية/ اعداد بحوث مصغرة – 3

 ريقة التعليم من خالل شبكة االتصال "االنترنت" والوسائل التقنية الحديثةط – 4      

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات التحصيلية التحريرية والشفوية - 1

 المهام التي يكلف بها المتعلم على مدار السنة مثل )التحضير اليومي، والنشاط، والتقارير ...( - 2

 الجانب العملي والتطبيق -3

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ان يحترم المتعلم افكار الباحثين االخرين -1ج         

 ان يتعرف على اخالقيات البحث العلمي -2ج

 ان يوظف طرائق البحث العملي لخدمة االنسانية -3ج

 ان يتمكن من استشعار المشكالت المتعلقة بمجال تخصصه -4ج   
  طرائق التعليم والتعلم    

 المحاضرات والمناقشات واالشراك في ورش العمل والندوات، واستعمال وسائل االتصال الحديثة

 

 

 
  طرائق التقييم    

 والنشاط والمشاركات اليومية ومراقبة االداء في الجانب العملي االختبارات الشفوية
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 .الشخصي(لقة بقابلية التوظيف والتطور األخرى المتع )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 ان يتمكن المتعلم من استعمال مناهج البحث المناسبة -1د

 ان يتمكن من اعداد او استعمال ادوات البحث المناسبة -2د

 ان يتمكن من اختيار عينات مناسبة للبحث العلمي -3د

 هان يتمكن من كتابة البحث العلمي وتقيي -4د   

 تعليم والتعلم طرائق ال         

 المحاضرات والمناقشات واالشراك في ورش العمل والندوات، واستعمال وسائل االتصال الحديثة

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 االختبارات الشفوية والنشاط والمشاركات اليومية ومراقبة االداء في الجانب العملي

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق ر أو المساقرمز المقر المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 1 2 طرائق البحث  الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اىل القيام بزايرات ميدانية للمكتبات العامة واخلاصة
 االحدث يف طرائق البحث العمل على االطالع على املصادر

 العمل على الرتكيز على اجلانب العملي والتطبيقي ملناهج البحث وادواته
 
 
 
 

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

 الدرجات التحصيلة الختبارات حتصيلية مدة بعناية
 اختبارات امليول واملهارات

 
 
 
 
 
 
 
 

 ومات عن البرنامجأهم مصادر المعل .14

 0996االجنلو املصرية  \اتليف: فان دالني \مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس
 0990جامعة بغداد  \عبد اجلليل الزوبعي ودمحم امحد \مناهج البحث يف الرتبية

 0999مصر  -دار النهضة \جابر عبد احلميد وامحد خريي \مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس
 5119بريوت  -دار اهلادي \أتليف يوسف طباجة \لبحث تقنيات ومناهجمنهجية ا

 5112كربالء -مطبعة التاميم \اتليف:انور عبد الرمحن واخرون\مناهج البحث بني النظرية والتطبيق
 5111مصر -دار الفكر \اتليف: صالح الدين ابو عالم \القياس والتقومي الرتبوي والنفسي 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 اساسي طرائق البحث  الثالث
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 موذج وصف المقررن

 

 طرائق البحث وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب قسم علم النفس    / المركز علمي القسم ال .2

 طرائق البحث اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 وحدات في االسبوع 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 23/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تزويد الدارسين بمبادئ واساسيات طرائق البحث ومناهجه واعدادهم ليكونوا باحثين الهدف العام : 

 متمرسين في علم النفس
 وهناك اهداف خاصة اخرى مثل 

ريقة العلمية وبمناهج البحث وتصنيفاتها وانواعها ومجاالت استعمالها وبيان مواطن التعريف بخطوات الط

 القوة والضعف فيها
 ومجاالت استعمالها وبيان مواطن القوة والضعف فيهاالتعريف بادوات القياس وتصنيفاتها وانواعها 

 قوة والضعف فيهاوتصنيفاتها وانواعها ومجاالت استعمالها وبيان مواطن الالتعريف بالعينات 
 التعريف بمبادي واعتبارات الكتابة في البحث العلمي وتبويب البحث على فصول

 وهناك اهداف تتحقق من خالل الجانب العملي والتطبيقي لمناهج البحث

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 ان يفهم طبيعة البحث العلمي  -1أ

 ان يتعرف على الطريقة العلمية وخطواتها -2أ

      ان يتعرف المتعلم على مناهج البحث العلمي -3أ
 ان يصنف مناهج البحث العلمي وادواته وعيناته -4أ
 ان يميز بين انواع البحوث العلمية -5أ
 ان يفسر سبب تنوع مناهج البحث العلمي وادواته وعيناته -6أ

 ان يقوم مناهج البحث -7أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يتمكن المتعلم من استعمال مناهج البحث المناسبة -1د

 ان يتمكن من اعداد او استعمال ادوات البحث المناسبة -2د

 ان يتمكن من اختيار عينات مناسبة للبحث العلمي -3د

 ان يتمكن من كتابة البحث العلمي وتقييه -4د   

 لتعليم والتعلم طرائق ا     

 المحاضرات / بطريق المناقشة والحوار – 1

 جلسات حوارية في المكتبة – 2

 الجوانب العملية/ اعداد بحوث مصغرة – 3

 التقنية الحديثة طريقة التعليم من خالل شبكة االتصال "االنترنت" والوسائل – 4

 
 طرائق التقييم      

 الشفويةاالختبارات التحصيلية التحريرية و - 1

 المهام التي يكلف بها المتعلم على مدار السنة مثل )التحضير اليومي، والنشاط، والتقارير ...( - 2

 الجانب العملي والتطبيقي -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يحترم المتعلم افكار الباحثين االخرين -1ج

 ان يتعرف على اخالقيات البحث العلمي -2ج

 طرائق البحث العملي لخدمة االنسانيةان يوظف  -3ج

   ان يتمكن من استشعار المشكالت المتعلقة بمجال تخصصه -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات والمناقشات واالشراك في ورش العمل والندوات، واستعمال وسائل االتصال الحديثة

 
 طرائق التقييم    

 المشاركات اليومية ومراقبة االداء في الجانب العملياالختبارات الشفوية والنشاط و
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 ان يتمكن المتعلم من استعمال مناهج البحث المناسبة -1د

 سبةان يتمكن من اعداد او استعمال ادوات البحث المنا -2د

 ان يتمكن من اختيار عينات مناسبة للبحث العلمي -3د

 ان يتمكن من كتابة البحث العلمي وتقييه -4د   
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبار تحصيلي محاضرة طبيعة البحث العلمي واهدافه  3  .1

 اختبار تحصيلي  طرق حتصيل املعرفة  3  .2

االفرتاضات اليت يقوم عليها البحث   3  .3
 العلمي

 اختبار تحصيلي 

االفرتاضات اليت يقوم عليها البحث   3  .4
 العلمي

 اختبار تحصيلي 

 اختبار تحصيلي  العلوم السلوكية والطبيعية  3  .5

 اختبار تحصيلي  املنهج العلمي  3  .6

 اختبار تحصيلي  ةحتديد املشكل  3  .7

 اختبار تحصيلي  الفرضيات  3  .8

 اختبار تحصيلي  منهج البحث التارخيي  3  .9

 اختبار تحصيلي  منهج البحث التارخيي  3  .11

 اختبار تحصيلي  منهج البحث الوصفي  3  .11

 اختبار تحصيلي  الدراسات املسحية  3  .12

 اختبار تحصيلي  دراسات العالقات املتبادلة  3  .13

 اختبار تحصيلي  اسات املقارنةالدر   3  .14

 اختبار تحصيلي  الدراسات التطورية  3  .15

 اختبار تحصيلي  منهج احلث التجرييب  3  .16

 اختبار تحصيلي  التجربة  3  .17

 اختبار تحصيلي  التصاميم التجريبية  3  .18

 اختبار تحصيلي  التصاميم التجريبية  3  .19

 اختبار تحصيلي  منهج حتليل احملتوى  3  .21

 اختبار تحصيلي  منهج حتليل النظم  3  .21

 اختبار تحصيلي  ادوات البحث العلمي  3  .22

 اختبار تحصيلي  املالحظة  3  .23

 اختبار تحصيلي  االستبيان  3  .24

 اختبار تحصيلي  املقابلة  3  .25

 اختبار تحصيلي  العينات  3  .26

 وعملي

 اختبار تحصيلي  العينات  3  .27

 وعملي

 ار تحصيلياختب  كتابة البحث العلمي  3  .28

 وعملي

 اختبار تحصيلي  كتابة البحث العلمي  3  .29

 وعملي

 وعماي اختبار   كتابة البحث العلمي  3  .31
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  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ير ،.... المجالت العلمية ، التقار) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية االداب جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علم النفس القسمالعلمي القسم الجامعي / المركز .2

 علم النفس التربوي  Educational Psychology /Ed اسم / رمز المقرر .3

 علم النفس  البرامج التي يدخل فيها .4

 الحضور الفعلي  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 اسبوعيا 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 19/6/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

صياغة المعرفة بشكل يمكن الطالب من -2. أكتساب المعرفة للطلبة وتنضيمها -1
اكتساب الطلبة -4القدرة على حل المشكالت .-3استخدامها في المواقف الدراسية.

 الطرائق التي تساعد على فهم واستيعاب المعلومات.

 

 

 

 

 

 
 

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.



 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 اكتساب الطلبة الطرائق التي تساعد على فهم واستيعاب المعلومات.   -1أ

 صياغة المعرفة بشكل يمكن الطالب من استخدامها في المواقف الدراسية  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 عمل البحوث العلمية – 1ب

 القدرة على حل المشكالت  -2ب

 

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء محاضرات  -1

العتماد على ملزمة مؤلفة من مفردات المادة العلمية  ومن مصادر علمية موثوقة لعدم توفر كتاب ا-2

 منهجي للمادة من الجامعة 

 االعتماد على مصادر خارجية تخص المادة -3

 تكليف الطلبة بانشطة مثل كتابة التقارير والبحوث  -4       

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات شهرية وفصلية وكوزات يومية والتزام الحضور والمشاركات الصفية  

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 العصف الذهني للطلبة  -1ج

 

 طرح اسئلة شفوية -2ج

 مناقشات صفية جماعية -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 



 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 

 

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

 كيفية االفادة من المادة العلمية في سوق العمل الوظيفي  -1د

 طرق التعليم التربوي اعداد خريجين يجيدون  -2د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

1 3 
مدخل اىل علم النفس 

 محاضرات  علم نفس التعلم   املعريف
اختبارفصلي 

 ويومي

2 
مفهومه  3

 محاضرات  علم نفس التعلم   _أهدافه_فائدته
اختبارفصلي 

 ويومي

3 
 محاضرات  علم نفس التعلم   مناهج البحث فيه 3

اختبارفصلي 

 ويومي

4 
عالقته بفروع علم  3

 محاضرات  علم نفس التعلم   النفس
اختبارفصلي 

 ويومي

5 
األهداف  3

 محاضرات  علم نفس التعلم   الرتبوية/مفهومها
اختبارفصلي 

 ويومي

6 
األهداف  3

 محاضرات  علم نفس التعلم   السلوكية/مكوانهتا
اختبارفصلي 

 ويومي

7 
تصنيف بلوم لألهداف  3

 محاضرات  علم نفس التعلم   التعليمية
اختبارفصلي 

 ويومي

8 
 محاضرات  علم نفس التعلم   النمو 3

اختبارفصلي 

 ويومي

9 
 محاضرات  علم نفس التعلم   مفهوم ومباديء النمو 3

اختبارفصلي 

 ويومي

10 
 محاضرات  علم نفس التعلم   جوانب النمو 3

اختبارفصلي 

 ويومي

11 
 محاضرات  علم نفس التعلم   العوامل املؤثرة يف النمو 3

اختبارفصلي 

 ويومي

12 
 محاضرات  علم نفس التعلم   النمو املعريف 3

اختبارفصلي 

 ويومي

13 
 محاضرات  علم نفس التعلم   مفهومه 3

اختبارفصلي 

 ويومي

14 
نظرية بياجيه يف النمو  3

 محاضرات  علم نفس التعلم   املعريف
اختبارفصلي 

 ويومي

15 
نظرية برونر يف النمو  3

 محاضرات  علم نفس التعلم   املعريف
اختبارفصلي 

 ويومي

16 
 محاضرات  علم نفس التعلم  نظرية جانيه يف النمو  3

اختبارفصلي 

 ويومي
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
  المقرركتب 
      أخرى 

علم النفس التربوي وتطبيقاته الصفية ، تأليف .د   -1
 2002،ثائر غباري 

التعلم المعرفي ،تأليف .حسين ابو رياش -2
 2002،عمان،دار المسيرة ،

 املعريف
17 

 محاضرات  علم نفس التعلم   التعلم / مفهومه 3
اختبارفصلي 

 ويومي

18 
 محاضرات  علم نفس التعلم   نشأة علم نفس التعلم 3

اختبارفصلي 

 ويومي

19 
 محاضرات  علم نفس التعلم   التعلم يف القرآن الكرمي 3

اختبارفصلي 

 ويومي

20 
 محاضرات  علم نفس التعلم   اهداف التعلم 3

اختبارفصلي 

 ويومي

21 
 محاضرات  علم نفس التعلم   موضوعات التعلم 3

اختبارفصلي 

 ويومي

22 
 محاضرات  علم نفس التعلم   تصنيف التعلم 3

اختبارفصلي 

 ويومي

23 
 محاضرات  علم نفس التعلم   خصائص عملية التعلم 3

اختبارفصلي 

 ويومي

24 
 محاضرات  علم نفس التعلم   نظرايت التعلم 3

اختبارفصلي 

 ويومي

25 
 محاضرات  علم نفس التعلم   نظرية احملاولة واخلطأ 3

اختبارفصلي 

 ويومي

26 
نظرية األشراط  3

 محاضرات  علم نفس التعلم   الكالسيكي
اختبارفصلي 

 ويومي

27 
نظرية األشراط  3

 محاضرات  علم نفس التعلم   األجرائي
اختبارفصلي 

 ويومي

28 
 محاضرات  علم نفس التعلم   نظرية اجلشطالت 3

اختبارفصلي 

 ويومي

29 
 محاضرات  علم نفس التعلم   التعلم ابملالحظة 3

اختبارفصلي 

 ويومي

30 
 محاضرات  علم نفس التعلم   نظرية معاجلة املعلومات 3

اختبارفصلي 

 ويومي

31 
 محاضرات  علم نفس التعلم   منوذج التعلم األكتشايف 3

اختبارفصلي 

 ويومي

32 
منوذج التعلم الشرحي  3

 محاضرات  علم نفس التعلم   ذو املعىن
اختبارفصلي 

 ويومي



علم النفس الرتبوي ،أتليف . د  عبد اجمليد نشوايت،األردن -3     
،6991 

 .3003،نظرايت التعلم ، أتليف . د عماد زغلول ،عمان 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اليوجد

 

 القبول  .13

 اليوجد تغيير على المقرر السابق  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 نعم أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب: / املعهدةالكلي   
 علم النفس:    القسم العلمي    
   0202اتريخ ملء امللف :   

 
 :   التوقيع                                                            :     التوقيع    
 أ.د. وسن سعيد عبود  : املعاون العلمي سما             : أ.م.د. عبد احلليم رحيم عليرئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 ارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد /كلية االدابوز المؤسسة التعليمية .1

 االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علم النفس

 البكالوريوس ية اسم الشهادة النهائ .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/2116/ تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 جعل الطالب قادرا على ان يكون باحثا في مجال علم النفس

 از بحث علمي في مجاالت علم النفس المتعددةتمكين الطالب من انج

 تمكين الطالب من استخدام مناهج البحث المتنوعة في اعداد البحوث في مجاالت علم النفس

والتنبؤ بالظواهر عل الطالب قادرا على توظيف المنهج التجريبي وكيفية استخدام مختبر علم النفس في القياس ج

 النفسية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم امجبرنمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
       معرفة مناهج البحث في علم النفس  -1أ

 معرفة االسس النظرية للظواهر النفسية -2أ

 معرفة اهم واشهر التجارب النفسية لمجموعة من الباحثين في العالم  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج ة باللخاصا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية– 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري للطالب من خالل المادة العلمية – 2ب 

       التطبيق المباشر في المختبر النفسي من خالل مجموعة من التجارب  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 جديثة في تدريس المادةاستعمال الطرق ال-1

 Data showاستعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية ومنها -2
 عرض افالم علمية لمجموعة من التجارب -3

 زيارات ميدانية لطلبة المختبرات النفسية ودور رعاية االيتام والمسنين وغيرها -4

 
 طرائق التقييم      

 

 االسئلة الصفيةاختبارات يومية من خالل -1

 اعطاء درجات للمشاركة والحضور الفاعل واالسئلة التنافسية-2

 تحديد درجة للبحوث والتجارب التي يكلف بها الطالب -3

 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية-4

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 وعات بحثية خلق جو من التعاون من خالل تقسيم الطلبة الى مجم -1ج         

 العمل بروح الفريق الواحد المنسجم من  خالل السفرات العلمية الميدانية -2ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 التدريس المصغر -5التعليم الذاتي  -4التعليم بواسطة التكنولوجيا الحديثة   -3المناقشة  -2الحوار  -1

 مية و مشاهدة افالم علمية  خاصة بالمادة التعليم من خالل التجارب والبحوث والسفرات العل -6

 
 االختبارات الشهرية والفصلية والنهائية -3المشاركة في الدروس  -2اختبارات يومية  -1طرائق التقييم    

 البحوث التي يكلف بها الطالب  -5
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 .الشخصي(وظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية الت )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 القدرة على العمل الجماعي -1د

 القدرة على التواصل العلمي مع  االخرين-2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا -3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا في التخصص -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

منهاج وطريقة تدريسية مناسبة مع المؤسسات التي سيتعامل معها على وفق ما تعلمه في دراسته طرح -1

 وتكون مالئمة لبيئته التعليمية 

 التطبيق الميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه الكتساب خبرة -2

 العمل على حل المشكالت وطرح الحلول البديلة -3

 ة في انفسهم وتنمية روح االبداع فيهم من خالل تمكنهم من طرق تعيمية جيدة العمل على اكسابهم الثق-4

 تدريب الطلبة على وضع فرضيات وحلول لبعض المشكالت -5

 
 1طرائق التقييم          

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل الميداني  -1

 اجراء اختبار كل نهاية فصل دراسي-2

 ية نهاية السنة الدراسية تكليفه في بحث للمادة التخصص -3

 التقييم الشامل خالل الدراسة وبعد الدراسة -4

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعات4 علم النفس التجريبي   الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق تدريس جديدة مالئمة لبيئة التعلم-1
 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب  من معلومات تفيده يف حياته املختلفة-2
 مرونة املنهج جتعل منه قابال للتغيري كي يعزز من امكانية التطوير من قبل التدريسي -3
 رات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة توظيف املها-4
 القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى اتثريها على الطالب-5
 

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

 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة حبسب الشروط والضوابط اليت تضعها
 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية-2
 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 اجراء مقابلة مع الطالب -4
 االختبار للمتقدمني -5
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة -1
 شبكة العنكبوتية-2
 املقرر الدراسي -3
 التقريب بني املهارات العلمية واالكادميية-4
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 خطط مهارات المنهجم

 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

هداف الوجدانية األ

 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 النفس   الرابعة

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

 

 وصف المقرر

 

 

 ارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد /كلية االدابوز المؤسسة التعليمية .1

 علم النفس  / المركز علمي القسم ال .2

 التجريبيعلم النفس  اسم / رمز المقرر .3

 طلبة المرحلة الرابعة أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6/2116/ تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 مهتم الفكريةاعداد الطلبة وتدريبهم ومتكينهم من طرائق التدريس املختلفة واليت متكنهم من نقل املعرفة على اختالف مستواي-1

 تزويد الطلبة ابملعرفة الضرورية جلميع املفردات -2

 مساعدة الطلبة على اختيار الطريقة املناسبة وحسب مقتضيات التعلم-3

 تزويد الطلبة ابملهارات الالزمة الدارة الصف الدراسي -4

 
 
 
 

 

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

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

  عرفية هداف الماأل -أ
 تعلم العديد من االساليب لتدريس المقررات الدراسية-1أ

 تعليم مبادئ وطرائق التدريس المالئمة-2أ

 تعليم الطلبة أفضل الطرق الحديثة -3أ
 تعليم وتطبيق المعلومات التي اكتسبها عن اعداد الخطة الدراسية-4أ
 تزويد الطلبة بالمهارات التربوية  -5أ
 الطرق وتصميمهاتعليم وبناء اهم   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهداف الدرس– 1ب

 القدرة على التدريس – 2ب

 التعرف على اهمية الدور الفاعل والمؤثر في التواصل التعليمي  – 3ب

    معرفة اهم االستاتيجيات في الطرائق التربوية -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 التدريس المصغر -5التعليم الذاتي  -4لتعليم بواسطة التكنولوجيا الحديثة  ا -3االمناقشة-2الحوار -1 -2

 التعليم من خالل االنشطة الصفية والالصفية -6
 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 التدريس المصغر لتقييم االداء -1

 االختبارات التحصيلية -2

 االجابة على االسئلة الشفوية غير مقصودة-3

 لتكليف في وضع مخطط درس مناسبا-4

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  بين النظريات وطرائق التدريس واالسس الفلسفية والنفسية كشفالالقدرة على -1ج

 القدرة على تحديد طريقة للتدريس -2ج

 القدرة على تحليل وتصميم وتقييم المنهج الدراسي -3ج

 مباديء التفكير االبداعيالقدرة على االستنتاج وتطبيق   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 تزويد الطلبة باالساسيات المتعلقة بمخرجات التحليل  -1
 مناقشة المواضيع التي تتطلب التفكير من خالل مجموعات نقاشية للطلبة -2
 توجيه اسئلة منطقية للطلبة وتعليمهم كيفية الجواب عليها  -3
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 للتفكير  التعليم على كيفية بناء طرائق-4

 التفسيرات للتعليم الذاتي -5

 العصف االذهني  -6

 الحوار والمناقشة  -7

 عرض افالم تعليمية -8

 دراسة حالة  -9

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات اليومية   -1
 المشاركة في الدرس  -2
 الحضور وااللتزام االخالقي -3
 االختبارات الشهرية  -4

 

 

 
 لمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 التدرح في الفهم المعرفي -1د

 القراءة والمطالعة -2د

 حضور ندوات و مؤتمرات-3د

 عمل بحث تربوي    -4د
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 البنية التحتية  .12

 علم النفس التجرييب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  Experimental psychology )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Ann Myers2006 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Journal of experimental psychology  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
WWW.APA.com 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 املصادر العلمية احلديثة -1
 شبكة العنكبوتية-2

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التجريب,بدائل  16 1-4

 الطريقة التجريبية
الحوار  اطار تمهيدي 

 واالمثلة
اختبارات 

 شفوية
اخالقيات البحث  16 4-8

 التجريبي
الحوار  اهمية الطرائق

 واالمثلة
انشطة 

 وتدريبات
الحوار  المباديء العامة اساسيات التجريب 16 8-12

ومجموعات 

 تدريبية

تدريب 

واختبار 

 ريريتح
اهمية الضبط  الضبط التجريبي 16 12-16

 التجريبيي
المناقشة 

 واالمثلة
انشطة 

وواجبات 

 بيتية
واجب بيتي  االمثلة  تعليم المباديء تصاميم تجريبية 24 16-22

واختبار 

 تحريري
عرض  طرائق كتابة البحث كتابة بحث تجريبي  24 22-28

تقديمي 

ومناقشة 

 وحوار

كتابة تقرير 

ومناقشة 

 فويةش

اهمية االختالف في  مراجعة 8 28-31

 الطرائق 
مناقشة 

 وحوار
اختبار 

 تحريري
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 املقرر الدراسي -3
 العلمية واالكادمييةالتقريب بني املهارات -4

 

 

 
 



 

 
 

COURSE SPECIFICATION 

 

College of arts 1. Teaching Institution 

PSYCHOLOGY 2. University Department/Centre 

Educational Psychology /Ed 3. Course title/code 

PSYCHOLOGY 4. Programme(s) to which it contributes 

THE ACTUAL ALLENDANCE 5. Modes of Attendance offered 

YEARLY 6. Semester/Year 

3 7. Number of hours tuition (total) 

71/5/5175 
8. Date of production/revision  of  this 

specification 

9. Aims of the Course 

Studding Social Operations  

With all kind between the persons and groups , and it's aiming to : 

How people learn social attitude and prejudice  

 

 

 

 

 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 

course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 

expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 

opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 

specification.  



 

 

 

 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 

A1.  Studding Social Operations  

With all kind between the persons and groups 
A2., A3. 
A4. 
A5.  
A6 . 

 B. Subject-specific skills 
B1 SEARCH  WORK of SOCIAL Psychology 
B2. 
B3. 

      Teaching and Learning Methods 

 

Lectures,Discussions Grop 

 

 

      Assessment methods   

 

Quiz,Questions,Testing 

 

 
C. Thinking Skills  

C1.learning skills ofSOCIAL Intraction  
C2. 
C3. 
C4.   

         Teaching and Learning Methods  

 

 

 

 

         Assessment methods 

 

 

 

 

 



 

 

12. Infrastructure 

 Social Psychology by rob Mcllveen 

and Richard gross . Muwafk  Al-

hamdani 

    Social Psychology by  Dr. Ahmed 

abdalatief  

Social Psychology by Shfeek Rahduan 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

WORK OF workshops SO(University youth 

problems 

 

Special requirements (include for 

example workshops, periodicals, 

IT software, websites) 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  
personal development)  

D1.How to take advantage of itin the Labor marked  
 
D2.The application of Psychology in social life  
D3.The application of Psychology of of standards in mental fuction 
D4.   

11. Course Structure 

Assessment 

Method 

Teaching 
Method 

Unit/Module or 

Topic Title 
ILOs Hours Week 

testing Lectures 

SOCIAL 

PSYCHOLOG

Y   

Meterials 

First 

Week 

5 1 

      

      

      

      

      

      



WORKING OFREASERCH IN SOCIAL 

PSYCHOLOGY   

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  

studies) 

 

13. Admissions 

no Pre-requisites 

No Minimum number of students 

Yes Maximum number of students 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 علم النفس : القسم العلمي    
  72/6/7106اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
               أ.د. وسن سعيد عبود   : املعاون العلمي سما             أ.م.د. عبد احلليم رحيم علي : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد
 أ.د. وسن سعيد عبود

 
      



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب / المركز  علميالقسم ال .2
او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم علم النفس

 بكلوريوس سم الشهادة النهائية ا .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 27/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

والخصائص السيكلوجية  ، يصهاوطرق تشخوتصنيفاتها تعريف الطلبة على مختلف انواع األعاقات 

يشتمل  والفسيولوجية للمعاقين ، باألضافة الى التعريف باألسباب المؤدية لحدوث األعاقات وطرق الوقاية منها.

األعاقة -4األعاقة السمعية /-3صعوبات التعلم / -2األعاقة العقلية / -1المنهج على كل من المفردات التالية : 

 الصرع . -7اضطرابات التواصل / -6لمتفوقون /الموهوبون وا -5البصرية /

 
 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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  االهداف المعرفية  - أ
األيجابي والجانب  ) األعاقات (بالجانب السلبي تعريف الطلبة بمختلف فئات األفراد ) الخواص (–1أ

 والمتفوقين ( .)الموهوبين 

 الطلبة بالتصانيف المتعددة لكل فئة من فئات الخواص . تعريف-2أ

 لفئات الخواص . واالجتماعيةتعريف الطلبة بالخصائص النفسية – 3أ

 تعريف الطلبة بالخصائص المعرفية واللغوية لفئات الخواص .–4أ

 تعريف الطلبة بالخصائص األكاديمية لفئات الخواص .–5أ

 ظهور مختلف انواع األعاقات وطرق الوقاية منها .تعريف الطلبة باألسباب المؤدية ل–6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 أكتساب الطلبة لمهارات التشخيص وتقنياته .– 1ب 

 أكتساب الطلبة لمهارات التعامل مع مختلف فئات ذوي األجتياجات الخاصة . – 2ب 

  تلف صنوف فئات األفراد الخواص .أكتساب الطلبة بمهارات التفريق الدقيق بين مخ– 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة .– 1

 دراسة حالة ) تقدم من قبل الطالب ( . – 2

 ها امام الطلبة لذوي األحتياجات الخاصة .بعرض حاالت مسجلة او جل – 3

 
 طرائق التقييم      

 

 ( درجة . 15ل ) األمتحان الفصلي بواقع امتحانين على األقل لكل فص-1

 ( درجة .  5نشاط الطالب اليومي باألضافة الى الواجباتالمكلف بها ) -2

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية القيم األنسانية في مجال التعامل مع ذوي األحتياجات الخاصة . -1ج         

 بيان اهمية هذه الفئة في المجتمع .-2ج

 فكار السلبية المسبقة  الموجودة بخصوص ذوي األحتياجات الخاصة .رفع الحواجز ومختلف األ-3ج

 حث الطالب على تقديم اقصى مساعدة ممكنة لذوي األحتياجات الخاصة .-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة .– 1

 دراسة حالة ) تقدم من قبل الطالب ( . – 2

 ذوي األحتياجات الخاصة .عرض حاالت مسجلة او جلبها امام الطلبة ل – 3

 
 طرائق التقييم    

 
 ( درجة . 15األمتحان الفصلي بواقع امتحانين على األقل لكل فصل ) -1

 ( درجة . 5المكلف بها )  نشاط الطالب اليومي باألضافة الى الواجبات-2
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 .الشخصي(توظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية ال )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

       تأهيل الطالب للعمل في وزارة الصحة كباحث نفسي . -1د

 تأهيل الطالب للعمل في وزارة العمل والشؤون األجماعية كباحث نفسي . -2د

 تأهيل الطالب للعمل في وزارة التربية كباحث نفسي . -3د
 ات الخاصة .تأهيل الطالب للتعامل مع مختلف فئات ذوي األحتياج -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 المحاضرة .– 1

 دراسة حالة ) تقدم من قبل الطالب ( . – 2

 عرض حاالت مسجلة او جلبها امام الطلبة لذوي األحتياجات الخاصة . – 3

 
 طرائق التقييم          

 .( درجة  15األمتحان الفصلي بواقع امتحانين على األقل لكل فصل ) -1

 ( درجة . 5نشاط الطالب اليومي باألضافة الى الواجبات المكلف بها ) -2

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ات( ساع 8)  علم نفس الخواص EX الثالثة

 ا  شهري
 اليوجد

 طيط للتطور الشخصيالتخ .12

األطالع على احدث المصادر العلمية ) كتب ، بحوث منشورة ( لمواكبة التطور الحاصل في مجال التخصص 

 ) علم نفس الخواص ( .

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 قبول مركزي .

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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سيكولوجية األطفال غير العاديين وتعليمهم_مقدمة في التربية (:2008، دانيل ، وأخرون )هاالهان -1

 ، دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان ، األردن .1، ترجمة عادل عبد هللا دمحم ،طالخاصة 

األسباب –مدخل الى األضطرابات السلوكية واألنفعالية (:2012مصطفى ، الدكتور أسامة فاروق) -2

 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان،األردن.2، طصوالتشخي

، دار المسيرة للنشر والتوزيع ،  أساسيات التربية الخاصة ( :2011الالال ، زياد كامل و آخرون )-3

 عمان ، األردن .

سيكولوجية األطفال ذوي األحتياجات  مقدمة في التربية الخاصة (:  2007القمش ، مصطفى نوري )-4

 للنشر والتوزيع ، عمان،األردن. ، دار المسيرة

،  4(: سيكولوجية ذوي األحتياجات التربوية الخاصة وتربيتهم ، ط2115القريطي،عبد المطلب أمين )-5

 دار الفكر العربي ، القاهرة .

(:علم نفس الطفل غير العادي ، دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع ،  2119البطاينة ، أسامة دمحم )-6

 ألردن .عمان ، ا

المرجع في صعوبات التعلم النمائية و األكاديمية و ( :  2010ابراهيم ، سليمان عبد الواحد يوسف )-7

 ، مكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة ، مصر .األجتماعية و األنفعالية 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 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

 × × × × × × × × × × × × × × × × أساسي علم نفس الخواص EX الثالثة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب / المركز علمي القسم ال .2
 علم نفس الخواص اسم / رمز المقرر .3
 طلبة المرحلة الثالثة أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( ثمان ساعات شهريا   8)  )الكلي(د الساعات الدراسية عد .6

 27/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تعريف الطلبة على مختلف انواع األعاقات وتصنيفاتها وطرق تشخيصها ، والخصائص السيكلوجية 

اقات وطرق الوقاية منها. والفسيولوجية للمعاقين ، باألضافة الى التعريف باألسباب المؤدية لحدوث األع

األعاقة السمعية -3صعوبات التعلم / -2األعاقة العقلية / -1يشتمل المنهج على كل من المفردات التالية : 

 الصرع . -7اضطرابات التواصل / -6الموهوبون والمتفوقون / -5األعاقة البصرية /-4/

 
 
 
 
 
 
 

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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 قييموطرائق التعليم والتعلم والت مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
تعريف الطلبة بمختلف فئات األفراد ) الخواص (بالجانب السلبي ) األعاقات ( والجانب األيجابي  -1أ

 )الموهوبين والمتفوقين ( .

 تعريف الطلبة بالتصانيف المتعددة لكل فئة من فئات الخواص .-2أ

 الخواص . تعريف الطلبة بالخصائص النفسية واالجتماعية لفئات-3أ

 تعريف الطلبة بالخصائص المعرفية واللغوية لفئات الخواص .-4أ

 تعريف الطلبة بالخصائص األكاديمية لفئات الخواص .-5أ

 تعريف الطلبة باألسباب المؤدية لظهور مختلف انواع األعاقات وطرق الوقاية منها .-6أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بة لمهارات التشخيص وتقنياته .أكتساب الطل-1ب

 أكتساب الطلبة لمهارات التعامل مع مختلف فئات ذوي األجتياجات الخاصة .-2ب

  أكتساب الطلبة بمهارات التفريق الدقيق بين مختلف صنوف فئات األفراد الخواص .-3ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة .– 1

 طالب ( .دراسة حالة ) تقدم من قبل ال – 2

 عرض حاالت مسجلة او جلبها امام الطلبة لذوي األحتياجات الخاصة . – 3

 
 طرائق التقييم      

 ( درجة . 15األمتحان الفصلي بواقع امتحانين على األقل لكل فصل ) -1

 ( درجة .  5المكلف بها )  نشاط الطالب اليومي باألضافة الى الواجبات-2

 
 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

 تنمية القيم األنسانية في مجال التعامل مع ذوي األحتياجات الخاصة .-1ج

 بيان اهمية هذه الفئة في المجتمع .-2ج

 رفع الحواجز ومختلف األفكار السلبية المسبقة  الموجودة بخصوص ذوي األحتياجات الخاصة .-3ج

 الخاصة .حث الطالب على تقديم اقصى مساعدة ممكنة لذوي األحتياجات -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة .– 1

 دراسة حالة ) تقدم من قبل الطالب ( . – 2

 عرض حاالت مسجلة او جلبها امام الطلبة لذوي األحتياجات الخاصة . – 3

 
 طرائق التقييم    

 ( درجة . 15األمتحان الفصلي بواقع امتحانين على األقل لكل فصل ) -1

 ( درجة .  5لب اليومي باألضافة الى الواجبات المكلف بها ) نشاط الطا-2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

       تأهيل الطالب للعمل في وزارة الصحة كباحث نفسي . -1د

 الشؤون األجماعية كباحث نفسي .تأهيل الطالب للعمل في وزارة العمل و -2د

 تأهيل الطالب للعمل في وزارة التربية كباحث نفسي . -3د
 تأهيل الطالب للتعامل مع مختلف فئات ذوي األحتياجات الخاصة . -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 األمتحان الفصلي المحاضرة تعريف األعاقة العقلية األعاقة العقلية ( ساعة 2)  1

   تصنيف األعاقة العقلية األعاقة العقلية ( ساعة 2 ) 2
   أسباب األعاقة العقلية األعاقة العقلية ( ساعة 2)  3
   أسباب األعاقة العقلية األعاقة العقلية ( ساعة 2 ) 4

خصائص األطفال المعاقين  لعقليةاألعاقة ا ( ساعة 2)  5

 عقليا  
  

خصائص األطفال المعاقين  األعاقة العقلية ( ساعة 2 ) 6

 عقليا  
  

تعريف األطفال ذوي  صعوبات التعلم ( ساعة 2)  7

 صعوبات التعلم
  

   أسباب صعوبات التعلم صعوبات التعلم ( ساعة 2 ) 8
   تعلمأسباب صعوبات ال صعوبات التعلم ( ساعة 2)  9
   تشخيص صعوبات التعلم صعوبات التعلم ( ساعة 2 ) 11
   تشخيص صعوبات التعلم صعوبات التعلم ( ساعة 2)  11
   تعريف األعاقة البصرية األعاقة البصرية ( ساعة 2 ) 12
   تصنيف األعاقة البصرية األعاقة البصرية ( ساعة 2)  13
   األعاقة البصريةأسباب  األعاقة البصرية ( ساعة 2 ) 14

تشخيص و خصائص  األعاقة البصرية ( ساعة 2)  15

 األطفال المعاقين بصريا  
  

خصائص األطفال المعاقين  األعاقة البصرية ( ساعة 2 ) 16

 بصريا  
  

تعريف وتصنيف األعاقة  لسمعيةاألعاقة ا ( ساعة 2)  17

 السمعية
  

   قة السمعيةتصنيف األعا األعاقة السمعية ( ساعة 2 ) 18
   أسباب األعاقة السمعية لسمعيةاألعاقة ا ( ساعة 2)  19

أسباب وتشخيص اإلعاقة  األعاقة السمعية ( ساعة 2 ) 21

 السمعية
  

خصائص األطفال المعاقين  لسمعيةاألعاقة ا ( ساعة 2)  21

 سمعيا  
  

خصائص األطفال المعاقين  األعاقة السمعية ( ساعة 2 ) 22

 سمعيا  
  

   تعريف األطفال الموهوبين الموهوبون والمتفوقون ( ساعة 2)  23
   خصائص األطفال الموهوبين الموهوبون والمتفوقون ( ساعة 2 ) 24
   خصائص األطفال الموهوبين الموهوبون والمتفوقون ( ساعة 2)  25

الكشف عن األطفال  الموهوبون والمتفوقون ( ساعة 2 ) 26

 الموهوبين
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 البنية التحتية  .12

 ال توجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

سيكولوجية األطفال غري العاديني (:2008هاالهان ، دانيل ، وأخرون )- )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
، دار 1، ترمجة عادل عبد هللا دمحم ،طيمهم_مقدمة يف الرتبية اخلاصة وتعل

 الفكر انشرون وموزعون ،عمان ، األردن .

مدخل اىل األضطراابت (:2012مصطفى ، الدكتور أسامة فاروق) -2
،دار املسرية للنشر والتوزيع 2، طاألسباب والتشخيص–السلوكية واألنفعالية 

 ،عمان،األردن.

، دار  أساسيات الرتبية اخلاصة ( :2011ايد كامل و آخرون )الالال ، ز -3
 املسرية للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .

سيكولوجية األطفال ذوي (:  2007القمش ، مصطفى نوري )-4
، دار املسرية للنشر والتوزيع ، األحتياجات  مقدمة يف الرتبية اخلاصة 

 عمان،األردن.

(: سيكولوجية ذوي األحتياجات 2005القريطي،عبد املطلب أمني )-5
 ، دار الفكر العريب ، القاهرة . 4الرتبوية اخلاصة وتربيتهم ، ط

(:علم نفس الطفل غري العادي ، دار املسرية  2002البطاينة ، أسامة دمحم )-6
 للنشر والطباعة والتوزيع ، عمان ، األردن .

يف صعوابت  املرجع( :  2010ابراهيم ، سليمان عبد الواحد يوسف )-7
، مكتبة األجنلو التعلم النمائية و األكادميية و األجتماعية و األنفعالية 

 مصرية ، القاهرة ، مصر .
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
مختلف الكتب والمجالت العلمية التي تتناول مواضيع علم نفس 

 وعلم النفس السريري  )ذوي األحتياجات الخاصة( الخواص

الكشف عن األطفال  الموهوبون والمتفوقون ( ساعة 2)  27

 الموهوبين
  

   تعريف أضطرابات التواصل اضطرابات التواصل ( ساعة 2 ) 28
   أسباب األضطرابات اللغوية اضطرابات التواصل ( ساعة 2)  29

محكات تشخيص اضطرابات  اضطرابات التواصل ( ساعة 2 ) 31

 التواصل
  

تصنيف أضطرابات  اضطرابات التواصل ( ساعة 2)  31

 التواصل
  

   تصنيف أضطراابت التواصل اضطرابات التواصل ( ساعة 2 ) 32
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 اإلنجليزيةمواقع الكترونية للكتب سواء باللغة العربية او  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

باألضافة الى بعض المواقع الخاصة بعلم النفس وذوي 

 األحتياجات الخاصة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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