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 1الصفحة  

 
  

 األكاديمي البرنامج نموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

   الفيزياءقسم  –  واسطجامعة   –العلوم كلية  التعليمية المؤسسة  .1

  الفيزياءقسم  / المركز  العلمي القسم  .2

  فيزياءبكالوريوس علوم  اسم البرنامج األكاديمي   .3

  فيزياءعلوم   – علومبكالوريوس    اسم الشهادة النهائية  .4

 كورسات  النظام الدراسي   .5

 ابيت  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020/ 9/ 6 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 العلمية علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  إعداداالطلبة  أعداد  .أ
 العلمية في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية   األساليب تمكين الطلبة من تطبيق  .ب 
   علوم الفيزياءتمكين الخريج من مواصلة دراسته العليا واستيعابه المستجدات والتطورات في مجال  .ت 
العربية ومبادئ الدين  واألصالةبما ينسجم    النافعةمساعدة الطلبة على اكتساب االتجاهات والقيم  .ث 

 .  األخرى السماوية  واألديان  اإلسالمي
 الطلبة وتطوير قابلياتهم لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية  تنمية اتجاهات وميول  .ج
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  بالبحث العلميالخاصة    قيةخالألاوتطوير االتجاهات والقيم مية تن .ح
بالبحث العلمي والعمل في القطاع العام  المتعلقة   األساسيةتمكين الطلبة من اكتساب المهارات  .خ

 والخاص 
 

 

 

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10
 والفهم  المعرفة-أ

      التفكير العلمي في مواجهة المشكالت  أساليب يكون الطلبة قادرين على اعتماد  أن  -1أ
   المتاحةمع شكل ومحتوى المعرفة  متناغمةتفكير منهجيه   أساليب اعتماد  -2أ
   في الطبيعةتوظيف المهارات المعرفية   -3أ
 للفهم والتطبيق   ضامنةتعلم معمقة   أساليب تبني - 4أ
 تسبة  المعرفة المك إزاءتزويد المتعلمين بتغذية راجعه مستمرة   -5أ
 التعلم المنظم ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذاتية المدركة .  إستراتيجيات اكتساب  -6أ

 
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

   بإدارة مهارات تتعلق   – 1ب 
 مهارات تنظيم عملية التعلم والتعليم   – 2ب 
   والبحث العلميمهارات التقويم    - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعلم باستمرار وتقلل من االعتماد على التدريسي     

 والسبورة الذكيةوباعتماد الداتو شو   يااللكترونتفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعليم  -
 الصحيح لتعلم الواقعي والمفاهيمي  ذو المعنى ا   -
 كااللقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة الشائعةاستعمال طرائق التدريس  -
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 طرائق التقييم       
ثناء البرنامج  االفصلية منها  المختلفة  التحريرية  المقالية والموضوعيه  بأنواعهااالختبارات التحصيلية 

 التعليمي او النهائية منها  
 التعليمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باالستناد الى نتائج االختبارات   لألنشطةالمالحظة 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 التخطيط   -1ج         
 التقييم والمراقبة  -2ج
 التنظيم  -3ج
 التفكير الناقد  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 االستقصاء حل المشكالت  –والمناقشة واالستجواب الحي  كاإللقاء متنوعةتدريس طرائق  
 للطلبة  م التنظي التعلم الذاتي  أساليب 

 
 

 طرائق التقييم     
  أساسيبشكل المالحظة   إلى باإلضافة والموضوعيةاالختبارات التحصيلية التحريرية المقالية 

 ككتابة التقارير والبحوث والمختصرات والفولدرات   تعليمية متنوعة  أنشطة
 

 

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

 مهارة البحث العلمي   -1د 
 ( العملي التحليلي   اإلبداعيالناقد  )المختلفة  بأنواعهمهارات  التفكير   -2د 
  مهارات التدريس  -3د 
 التقويم والقياس التربوي -4د    
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 والتعلم   التعليمطرائق          

 

حل  –االستقصاء   –التعلم التعاوني  –االستجواب  –المناقشة   –اإللقاء ) متنوعةاستعمال طرائق تدريس 

 المشكالت ( 

 

 

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .11

 مجال التخصص العلمي: 
 التربوية والنفسية    في التخصصات لقسم  في ا ن التدريسييفي تطوير قابليات  اإلسهام         أ

 الجانب التكنولوجي :   
على توافر واستخدام التقنيات    أساسهااالسهام في استخدام مختلف المهارات وتطبيق البرامجيات التي تعتمد في  

  .منها استمارات التقييم لدرجات الطلبة، ومقياس النجاح

 
تطوير مهارات الطلبة : االهتمام بتوفير فرص التعلم والخبرات المكتسبة التي تنمي قابليات   .

 والعملية   النظرية لضمان تطوير كفاياتهم المعرفية   للتعلم المستمرالطلبة وارشادهم   وتوجهات 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

   الفيزياء   المركز /لعلمي القسم ا .2

 رابعالصف ال –  طبي إحصاء اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

   2020  – 2021السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 نظري  ( س 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/ 9/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 طبي اإلحصاء الاكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 تحليل االحصائي التنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
 طبية فيزياء الال البيانات فيتحليل  التعرف على مناهج البحث في -
 الطبي اإلحصاء التعرف على المفاهيم االساسية في  -
 تمثيل البيانات التعرف على االتجاهات االساسية في   -

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

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

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

 البرنامج. 
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 اإلحصاء الحياتي التعرف على اهداف  -
 اهيم االحصائية مفلتشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي ل -      
 كيفية جمع و تبويب البيانات  التعرف على  -
  تحليل البيانات اكتساب المعرفة النظرية في  -
  الطرق المستخدمة في تمثيل البيانات بيانيا التعرف على  -
 مقاييس النزعة المركزية و مقايسس التشتت التعرف على  -
 اإلحصاء الحياتي مواضيع اكتساب مهارات  -

 والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .10

 المعرفة والفهم  -أ

 الطبي  اإلحصاء  فيزياء التعرف على اهداف -1أ

 مقاييس النزعة المركزية  ف على التعر  -2أ -
 مقايسس التشتت   مجاميع من البيانات من خالل حساب المقارنة بين  -3أ

 اإلحصاء الحياتي  العلمي في التعرف على مناهج البحث -4أ

  
  المهاراتية الخاصة بالمقرر :االهداف -ب 

  المحاضرة بشكل جيد تنظيم  – 1ب 

 الطبي  اإلحصاء  تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة  – 2ب 

  للطلبةاستيعاب الفروق الفردية  – 3ب 

   للطلبةتنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 اللقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشةا طريقة  -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه  مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات الفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  
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 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Introduction to 

Medical statistics    
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Elementary 

probability rules  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Elementary 

probability rules 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Conditional 

probability  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = Random variables   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
Distributions of 

random variables  

 –االلقاء 

 المناقشة 

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = Normal distribution   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
Evaluating the normal 

approximation  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = Binomial distribution   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
Variability in 

estimates  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = Confidence intervals   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = Hypothesis testing  

 –االلقاء 

 المناقشة 

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
The central limit 

theorem  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
Inference for 

numerical data  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 
One sample tests 

about a population 

mean  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

      
   االمتحان   
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 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة : 

 كتب المقرر ▪
▪        

 Donald N. Forthofer, Eun Sul Lee, 

Introduction to Biostatistics: A Guide to 

Design, Analysis, and Discovery, Academic 

Press INC. (1995) 

 

 - المراجع الرئيسيه 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

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

االنترنيت  المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب 

 .....، 
 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 

 

 

 

 

 

 

 


