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 2012/2012ٚصف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ        

 

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

 

 و١ٍخ االداة اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌفٍغفخ  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ثىبٌٛس٠ٛط اداة فٍغفخ 

 ثىبٌٛس٠ٛط آداة فٍغفخ اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 اٌذساعٟ:إٌظبَ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 ٚعٕٛٞ فصٍٟ

 ِؼب١٠ش االػزّبد اٌّؤعغٟ اٌٛغ١ٕخ ٌّؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌؼشاق  اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 شجىخ االٔزش١ٔذ 

 اٌّىزجبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ اٌٛسل١خ ٚاٌشل١ّخ 

Pdf 
word 

 2119/ 11/ 13 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 . من خالل بيان ان الفمسفة عمم يعتمد التفكير العممي الهاعي  التعريف بأساسيات الفمسفة 

،ٚرط٠ٛش رارٗ ثبٌجؾش اػذاد ع١ً لبدس ػٍٝ رؼٍُ ِٕطك اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌشص١ٓ ِٓ خالي رؼٍُ اٌزفى١ش ٚاٌزؼج١ش 

 .اٌؼٍّٟ اٌٛاػٟ 
ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت ػٍٝ ِٕٙغ١خ اٌزفى١ش ٚاِىب١ٔخ فُٙ اٌّبدح اٌفٍغف١خ ثطش٠مخ ػ١ٍّخ ٚفك ِٕب٘ظ ػ١ٍّخ 

 .ٚاظؾخ 
ِٓ ا٘ذاف اٌفٍغفخ اشبػخ سٚػ اٌزغبِؼ ٚاالٔفزبػ ػٍٝ االخش اٌّخزٍف ِٓ خالي فُٙ االِٛس ثصٛسح ػ١ٍّخ 

 ٚاظؾخ .
 .ثٕبء ع١ً ٚاػٟ ِزغٍؼ ثبٌّؼشفخ ػ١ٍّخ لبدس ػٍٝ اٌزفبػً ٚاٌؾٛاس اٌؾعبسٞ ثشىً ا٠غبثٟ 

اْ ٠ىْٛ غبٌت اٌفٍغفخ ٚاػٟ ال١ّّ٘زٙب فٟ ثٕبء اٌّغزّغ ٚرطٛسٖ ِٓ خالي اشبػخ اٌؼمً إٌمذٞ اٌفؼبي 

 ٚاٌجٕبء 
 

 

 ٚاالعزٕجبغ فٟ ِغبالد اٌفٍغفخ اٌّخزٍفخ .ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش لذساد اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاالثذاع ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌفُٙ 
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 اٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

 اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 اٌذساعٟط بغشائك اٌزفى١ش ثبٌّٕٙ ثأعبع١بدٌّبَ اإل-1أ

 ١ّ٠خ ٚاٌزشث٠ٛخ فٟوبدثؼبد األف األرؼش   ٚػٓ غش٠كداء ػٍّٟ أ ِٓ خاليٙب زٓ ِٓ رشعّاٌزّى   -2أ

 ٙبٚرطج١م ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ

 . ثّٛظٛػبد اٌفٍغفخ اٌّخزٍفخ ر١ٙئخ اٌطبٌت ٌالعزفبدح ِٓ اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ اٌّزؼٍمخ  -3أ
 اٌفٍغف١خ. ف ػٍٝ اٌٛعبئً اٌصؾ١ؾخ ٌىزبثخ اٌجؾٛس ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّبدحاٌزؼش  -4أ
، ٚرٛع١غ ِذاسوخ ٚر١ّٕخ لذسارٗ اٌفىش٠خ ػٍٝ  ً اٌّبدح اٌذساع١خٌزمج   ٚفىش٠ب   اػذاد اٌطبٌت ٔفغ١ب   -5أ

 .رٌه  
 . خ ٌٍفٍغفخ اٌذساع١ داٌّمشسلذس ِّىٓ ِٓ  ألوجشاعز١ؼبة اٌطٍجخ   -6أ
 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف–ة 

اٌّؼبسف اٌزذس٠ت ٚاٌّّبسعخ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزٟ رٕظُ ِٓ خالي  ػٓ غش٠كرّى١ٓ اٌطبٌت ر١ٕ٘ب  - 1ة 

 اٌخجشادٚ

 ِٚٛظٛػبرٙب االعبع١خ ربس٠خ اٌّبدح  ثشأِْٓ اٌّؼبسف ِّىٓ وجش لذس رؾص١ً أ – 2ة 

 ٚإٌّبلشخ .ػٍٝ اٌّشبسوخ اٌغّبػ١خ ٚاٌؾٛاساٌمذسح  – 3ة
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ٚاٌشبشبد    over headثشص٘ب ٚأاٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ ٌالعز١ؼبة  ؼّبيٚاعز ٚاٌؾٛاسإٌّبلشبد اٌؼ١ٍّخ .1

 .ٔذ ٚاٌىزت االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌٛسل١خاٌزو١خ ٚاالعزفبدح ِٓ ِٛالغ االٔزش

 .رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌزؾ١ًٍ ٚاٌفُٙ ٚاالعزٕجبغ 2

 . رط٠ٛش اٌمذساد اٌز١ٕ٘خ ٚاٌفىش٠خ ٌٍطبٌت .3

.اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌفىش٠خ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ اٌزٛاصً اٌفىشٞ فٟ ِغبالد اٌّؼشفخ ٚاٌؼٍُ ِٓ خالي 4

 رٛاصٍٗ ِغ اٌؼبٌُ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ .

 
 غشائك اٌزم١١ُ      

اٌجؾش ٚ ف ثٗ اٌطبٌتىٍزٞ ٠اٌٛاعت اٌٚ االِزؾبْ اٌزؾش٠شٞٚ )اٌؾٛاس ٚإٌمبػ( فبٟ٘االِزؾبْ اٌش

 . اٌؼٍّٟ ٚاٌزمش٠ش
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ األ٘ذاف -ط

اٌزٟ ُ٘ ف١ٙب ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌغٛأت ؾغت اٌّشؽٍخ ثػٍٝ لشاءح اٌىزت  ٍجخرشغ١غ اٌط -1ط         

 اٌٛعذا١ٔخ ف١ٙب

 ثأعب١ٌت ِخزٍفخ ٚغشائك ِزٕٛػخ ِغزخذِب  اٌزش٠ٛك ِٚٓ رٍه األعب١ٌت أعٍٛة ػشض اٌذسٚط-2ط

 الؽذاس اٌزٟ رغٍت أزجبٖ اٌطبٌتٚ ااٌمصخ أٚ اٌشؼش أٚ اٌشٚا٠خ أ

ؾغت اإلِىبٔبد ث أٚ اٌشخص١بد اٌفىش٠خ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌجؼط اٌّؼبٌُ ٚا٢صبس ٚاألِبوٓ-3ط

 ه ثؼشض األفالَ ٚأششغخ )اٌف١ذ٠ٛ(اٌّزبؽخ ٠ّٚىٓ رؼ٠ٛط رٌ

  
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اعزشار١غ١بد رٕش١ػ اٌزاوشح ٚاٌّؼبٌغخ اٌّؼشف١خ ٚص٠بدح اٌغشػخ ٚاٌغؼخ اصٕبء ِضً اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ 

اعزشار١غ١بد اٌزخط١ػ و دالالد اٌزفى١ش وبٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبطاعزشار١غ١بد اٌزفى١ش ِٓ خالي و اٌزؼٍُ

 . ٚاٌزٕظ١ُ اٌزارٟ
 غشائك اٌزم١١ُ    



  
 4اٌصفؾخ 

 
  

 ر رغُٙ فٟا  ٔمبغ رُطشػؤدٞ اٌٝ ٚعٛد ِغبي ػ١ّك ٌٍزفى١ش ٚاٌزفى١ش ِٓ خالي ر غشػ أفىبس ػب١ٌخ اٌفُٙ

 .رط٠ٛش ِٙبسارٗ فٟ اٌزفى١ش ٚرٕظ١ُ االفىبس ٚإٌمبشبد ٚاالخزجبساد اٌؼ١ٍّخ ػٍِٝغبػذح اٌّزؼٍُ 

 
 اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 داسح اٌصف إِٙبساد -1د

 ٚاٌز١ٙئخاٌزخط١ػ ٌٍزذس٠ظ -2د

 اٌزم٠ُٛ ٚاٌّشب٘ذحِٙبساد -3د

 ؾغت اٌمبث١ٍبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٙبساد اٌؼم١ٍخث١ض ث١ٓ اٌفئبد ١ِٙبساد اٌزم٠ُٛ ٚاٌزّ   -4د

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

خٍك ث١ئخ رشغغ اٌّزؼٍُ ػٍٝ اٌشغجخ فٟ إصبسح ٚ ِٓ اٌشغجخ فٟ اٌزفى١ش أٚ رى٠ٛٓ ػبداد ػم١ٍخ أعٛاءر١ٙئخ 

ػ١ٍّخ اٌزفى١ش ػبدح رؤدٞ إٌٝ فُٙ أػّك ٌٍّٛاظ١غ اٌزفى١ش ٚأّٔبغ اٌغٍٛن اٌّض١شح ٌٍزفى١ش ؽزٝ رصجؼ 

٠ّىٓ ِٓ خالي ٔمبغ رفى١ش ِؼ١ٕخ رؤدٞ إٌٝ ٚعٛد ِغبي ٌٍزفى١ش اٌؼ١ّك  وزٌهغشػ أفىبس وج١شحٚاٌّؾ١طخ

 اٌجؾش ٚاالعزمصبءٚاٌزؾمك ِٓ األِٛس ثؾ١ش ٠صجؼ اٌّزؼٍُ ِفىش ٔش١ػ ِٕٚظُ ثشىً دل١ك ٠غبػذٖ رٌه ػٍٝ 

 .ِؼ١ٕخ ِٛظٛػبد أػّك ٚأوجش فٟ ِغبالد ػٓ

 

 ٕب٘ظ اٌذساع١خ .االػزّبد ػٍٝ اٌّ

ٚوزٌه اعزخذاَ غشق   data  showاعزخذاَ غشق اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشض اٌّؾبظشاد اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ 

 .  power point    ٚpdf    ٚwordِخزٍفخ ال٠صبي اٌّٛاد اٌذساع١خ ِضً 

 غشائك اٌزم١١ُ          

ٝ رّٕٟ لذساد اٌطٍجخ ػٍاعئٍخ ٚ عئٍخ ِٛظٛػ١خا اعزؼّبيِٓ خالي ِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ٌزم٠ُٛ فُٙ اٌطٍجخ ا

اد ِٙبس ٝؾ١ًٍ اٌّؾزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍزؼشف ػٍر ػٍٝلذساد اٌطٍجخ ٚرؾفض رص١ُّ ػشٚض ٌّٙبساد اٌزفى١ش 

 . ٚؽخشِٓ خالي االعئٍخ اٌّط اٌزفى١ش ِٚٙبساد ؽً اٌّشىالد

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ .11

اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ 
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

اٌّشؽٍخ 

اٌفصً /األٌٚٝ

 األٚي

 
  

 

  
       ٢ أصش انفهضفت           

------ 

  3 انفهضفت انٍوَاٍَت  لبم صمراط  

  ٣          انًُطك انصوري  

 انشرلٍانمذٌىانفكر   
٢ 
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انهغت انعربٍتانُحو              

 وانمواعذ 

٢ 

 
 

  2 عهى انُفش  

 انهغت االَكهٍزٌت  
 

١ 
 

  ١ اصاصٍاث انحاصوب  
اٌّشؽٍخ 

اٌفصً /األٌٚٝ

 اٌضبٟٔ

 

 

 

  

 انفهضفت انٍوَاٍَت   

 صمراط واالطوٌ
3  

  3 انًُطك االصتذالنً  

  ٢ يباحث انفهضفت           

  ٢ فهضفاث شرلٍت لذًٌت  

 انهغت انعربٍت  

 األدب انعربً
2  

  2 حموق اإلَضاٌ وانذًٌمراطٍت  

  ١ انحاصوباصاصٍاث   

  ١ انهغت االَدهٍزٌت  

     
 

اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ  

 اٌفصً االٚي 

 
 

  

  3 عهى انكالو  

 انفهضفت انٍوَاٍَت  

 ارصطو
2  

  ٢ يذخم إنى انفهضفت االصاليٍت  

  ٢ أصول انفهضفت انوصٍطت  

  2 بواكٍر انفهضفت انحذٌثت  

  2 انًُطك انرٌاضً  

  2 َشأث انفهضفت انضٍاصٍت  

 انحاصوب  

 

 

 

2 

 

  2 انهغت االَكهٍزٌت  

  ٢ عهى االختًاع   

  3 يذارس كاليٍت            
 

اٌّشؽٍخ 

اٌفصً /اٌضب١ٔخ

 اٌضبٟٔ

 

 

  

 انفهضفت انٍوَاٍَت   

 انًتأخرة انًذارس
2  
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  ٢ فالصفت يضهًوٌ  

  3 انفهضفت انوصٍطت  

   انفهضفت انحذٌثت   

   انًُطك انحذٌث  

  2 اتداهاث انفهضفت انضٍاصٍت  

  ٢ انحاصوب   

  ٢ انهغت االَدهٍزٌت  
 

 انًرحهت انثانثت
 

 2 
 

  2 انفهضفت االصاليٍت  

  2 انفهضفت انحذٌثت  

  2 فهضفت انذٌٍ  

  ١ فهضفت االخالق  

  ٢ فهضفت اندًال  

  ٢ فهضفت انتارٌخ  

2          يشكالث فهضفٍت             

  ٢ َظرٌت انًعرفت  

َصوص فهضفٍت بانهغت   

 االَدهٍزٌت
١  

 انًرحهت انرابعت

 
    

  ٣ انفهضفت انًعاصرة  
   فهضفت انهغت          
  2 انفكر انعربً انًعاصر  
  2 انفهضفت االصاليٍت      
  ٢ فهضفت انعهى          
  2 انهغت االَكهٍزٌت  
  1 انتصوف            
  2 انًٍتافٍزٌما  
  ٢ األدب انفهضفً  
  2 بحث انتخرج         
               ١  

 
 
 
 
 
 

 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12
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االلتزام و نشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية وتطوير مناهج املادة وتفعيل األهتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي 
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصليةابلوقت احملدد 

 املؤمترات العلمية للكلية واجلامعة واالقسام املناظرة يف العراق وخارجه.
 الندوات العلمية للقسم .

 املناقشات واحلوارات بني االساتذة والطلبة 
 البحوث العلمية لتخرج لطلبة للمرحلة املنتهية .

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚظِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 القبهل المركزي لهزارة التعميم العالي والبحث العممي  -
 
 :أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14
 

 
 إٌّٙغ١خ  ٌٍّٛاد اٌفٍغف١خ .اٌىزت  - أ
 اٌىزت اٌغبٔذح ٌٍىزت االعبع١خ ٌٍّٛاد اٌفٍغف١خ . - ة
 وزت اٌفالعفخ . - د
 ِؾبظشاد اعبرزح اٌمغُ فٟ االخزصبصبد اٌفٍغف١خ اٌّخزٍفخ. - س
 شجىخ االرصبالد اٌؼب١ٌّخ ِضً االٔزش١ٔذ ٚاٌّىزجبد اٌشل١ّخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ . - ط
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