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              التوقيع                                                                               التوقيع                
           :اسم معاون العميد للشؤون العلمية         رئيس القسم :                                         اسم 

                             1026 /  /   التاريخ                                            1026/    /    التاريخ   
 

        
 دقـق امللف من قبل 

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 

                  التاريخ     /     /
 التوقيع

 د العميدمصادقة السي
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 علم الخرائط اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الفصلي )كورسات( سي  النظام الدرا .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1026/  6/ 21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و تمكين الطالب من فهم الخرائط  و 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 طلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم الم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       يعرفوا أهمية الخارطة بالنسبة للجغرافي -1أ

 يصفوا تطور علم الخرائط -2أ

 يميزوا بين عناصر الخارطة -3أ
 يتمكنوا من تصميم الخرائط بعناصرها النموذجية -4أ
 يعملوا على تكبير وتصغير الخرائط -5أ
 االحداثيات الجغرافية وعالقتها بالخرائط والجغرافيةيفهموا  -6أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 الجانب النظري : تاريخ الخرائط وتصنيفها - 1ب 

 الجانب العملي : تطبيقات على عناصر الخارطة ورسمها - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 
 المحاضرة 
 االستقراء 

 

 
 تقييم طرائق ال     

 تقييم يومي من المناقشة 
 مسائل تطبيفية بيتية 
 اختباران تحريريان 

 

 
 التفكير مهارات-ج

 تدريب الطلبة على رسم خرائط علمية دقيقة -1ج         

 استخدام مقياس الرسم في التعرف على قياس المسافات والمساحات -2ج

 تمكن الطلبة من القيام بتكبير وتصغير الخرائط -3ج

 التعرف على الوقت في مدن العالم من خالل أقواس الطول في الخارطة -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 حل المشكالت –التفكير المنطقي 

 

 

 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة ، حل تمارين ومسائل حول مقياس الرسم ، رسم خرائط

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 .الشخصي(خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور األ )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 

 ال ينطبق

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال ينطبق

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 ال ينطبق

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 دةالساعات المعتم اسم المقرر أو المساق

 علم الخرائط ال يوجد االولى
 (ساعتان2)

 ( وحدتان2)
  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
    

     

     

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

- 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 

 االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي ( شهادة الدراسة

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 . 1891، مبادئ علم الخرائط  ، بغداد  ، مطبعة االديب  ، المصرف هاشم دمحم يحيى  .1

 .1891، بغداد ، جامعة بغداد ،  3، الجغرافية العملية والخرائط ، ط فليجة احمد نجم الدين  .1
تصميم وقراءة وتفسير ، القاهرة ، دار الفكر  –، الخرائط الجغرافية الشريعي احمد البدوى دمحم  .3

 . 1889العربي ، 
 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر المقرر رمز

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي علم الخرائط ال يوجد االولى

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب ةالمؤسسة التعليمي .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 علم الخرائط اسم / رمز المقرر .3

 الخرائط البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة االولى  –الفصل االول  الفصل / السنة .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1026/  6/ 21 ذا الوصف تاريخ إعداد ه .8

 أهداف المقرر .9

 تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و تمكين الطالب من فهم الخرائط  و 

 
 
 

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

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 .11



  
 7الصفحة 

 
  

 

 المعرفة والفهم  -أ
       يعرفوا أهمية الخارطة بالنسبة للجغرافي -1أ

 يصفوا تطور علم الخرائط -2أ

 يميزوا بين عناصر الخارطة -3أ
 يتمكنوا من تصميم الخرائط بعناصرها النموذجية -4أ
 يعملوا على تكبير وتصغير الخرائط -5أ
 يفهموا االحداثيات الجغرافية وعالقتها بالخرائط والجغرافية -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الجانب النظري : تاريخ الخرائط وتصنيفها - 1ب 

 جانب العملي : تطبيقات على عناصر الخارطة ورسمهاال - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 
 المحاضرة 
 االستقراء 

 

 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 
 مسائل تطبيفية بيتية 
 اختباران تحريريان 

 
 مهارات التفكير -ج

 قيقةتدريب الطلبة على رسم خرائط علمية د -1ج         

 استخدام مقياس الرسم في التعرف على قياس المسافات والمساحات -2ج

 تمكن الطلبة من القيام بتكبير وتصغير الخرائط -3ج

 التعرف على الوقت في مدن العالم من خالل أقواس الطول في الخارطة -4ج   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 حل المشكالت –التفكير المنطقي 

 
 لتقييم طرائق ا   

 االسئلة المباشرة ، حل تمارين ومسائل حول مقياس الرسم ، رسم خرائط

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

 ال ينطبق



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 مبادئ علم الخرائط  ،هاشم دمحم يحيى المصرف
  احمد البدوى دمحم الشريعي الخرائط الجغرافية ،

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 اعداد الخرائط في مرسم الخرائط

 المواقع االلكترونية المختصة بالخرائط

) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الخدمات االجتماعية 

 ال ينطبق  الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية (

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 

 مادةاستخدام الحاسب االلي وبرمجيات رسم الخرائط في تعليم ال

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 ضوعالمو
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مفهوم الخارطة وتعريفها حفظ وفهم 2 1
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

 التطور التاريخي لعلم الخرائط حفظ وفهم 2 2
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

 أنواع الخرائط وتصنيفها حفظ وفهم 2 3
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

 تصميم الخرائط ومبادئه وتطبيق حفظ وفهم 2 4
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

 عناصر الخارطة النموذجية  حفظ وفهم 2 5
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

 مقياس الرسم وأنواعه  وتطبيق فهم 4 6-7
 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية

 من الخرائط  والمساحات قياس المسافات وتطبيق فهم 4 8-9
 تمارين تطبيقية قات عمليةتطبي

 تكبير وتصغير الخرائط  وتطبيق فهم 4 11-11
 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية

 دوائر العرض وأقواس الطول  وتطبيق فهم 4 12-13
 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية

 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية دراسة ألهم المساقط ومساقط الخرائط  وتطبيق فهم 4 14-15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 
 
 
 

 
   5102 - 5102للعام الدراسي 

 
 جامعة بغداد:   اسم اجلامعة 

 كلية اآلداب:  ةاسم الكلي
 : جغرافية العلمي القسم

 5102/  2/ 05اتريخ ملء امللف :  
 
 

              التوقيع                                                                               التوقيع                
           :اسم معاون العميد للشؤون العلمية         رئيس القسم :                                         اسم 

                             5102 /  /   التاريخ                                            5102/    /    التاريخ   
 

        
 دقـق امللف من قبل 

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 

                  التاريخ     /     /
 التوقيع

 د العميدمصادقة السي
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 الطبوغرافية الخرائط اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الفصلي )كورسات( ام الدراسي  النظ .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 5102/  2/ 05 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 استخدامها في الجغرافية ومعرفة التضاريسمعرفة و  الطبوغرافيةتمكين الطالب من فهم الخرائط 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       ةلجغرافيا الطبوغرافية كاساس في الدراساتيعرفوا أهمية الخارطة  -1أ

 بين الخارطة الطبوغرافية والتضاريسيةوا ميزي -2أ

 الطبوغرافية الخارطة اغراض استخداموا فهمي -3أ
 قياس االنحدارات من الخرائط الطبوغرافيةنوا من يتمك -4أ
 يرسموا القطاعات التضاريسية من الخارطة الطبوغرافية -5أ
 بين االشكال االرضية من خرائط خطوط االرتفاعات المتساويةوا ميزي -6أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 الطبوغرافيةالخرائط  مفهوم واستخداماتالجانب النظري :  - 1ب 

 تمثيل المقاطع التضاريسية من الخرائط الطبوغرافيةالجانب العملي : تطبيقات على  - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 
 المحاضرة 
 تحليل العلميال 

 

 
 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 
  ورسممسائل تطبيفية 
 اختباران تحريريان 

 

 
 التفكير مهارات-ج

 قراءة وتفسير مكونات الخارطة الطبوغرافيةتدريب الطلبة على  -1ج         

 الخرائط الطبوغرافية في مجاالت الجغرافيةاستخدام  -2ج

 تمثيل التضاريس االرضية على الخرائط الطبوغرافيةتمكن الطلبة من  -3ج

 اشكال التضاريس من الخرائط الطبوغرافيةالتعرف على  -4ج   

 والتعلم  طرائق التعليم    

 حل المشكالت –التفكير المنطقي 

 

 

 طرائق التقييم    

 مقاطع تضاريسية، رسم  قياس االنحداراالسئلة المباشرة ، حل تمارين ومسائل حول 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

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

 

 ال ينطبق

 والتعلم  التعليم طرائق         

 

 ال ينطبق

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 ال ينطبق

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 ال يوجد االولى
 الخرائط

 الطبوغرافية
 (ساعتان2)

 ( وحدتان2)
  

 كالوريوس درجة الب

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
    

     

     

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

- 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي (

 
 
 
 

 عن البرنامجأهم مصادر المعلومات  .15

 . 1991فالح شاكر اسود ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  الخرائط الموضوعية ، .1
 . 1991دمحم صبحي عبد الحكيم وماهر عبد الحميد الليثي ، القاهرة ،  علم الخرائط ، .2

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 لشخصيوالتطور ا

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

 ال يوجد االولى
 الخرائط

 الطبوغرافية
     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 الخرائط الطبوغرافية اسم / رمز المقرر .3

 الخرائط البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة االولى  – لثانيالفصل ا / السنة الفصل .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 5102/  2/ 05 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 معرفة استخدامها في الجغرافية ومعرفة التضاريسو  الطبوغرافيةتمكين الطالب من فهم الخرائط 

 
 
 

 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 ى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو

 البرنامج.

 تعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم وال .11



  
 7الصفحة 

 
  

 

 والفهم  المعرفة-أ
       يعرفوا أهمية الخارطة الطبوغرافية كاساس في الدراسات الجغرافية -1أ

 يميزوا بين الخارطة الطبوغرافية والتضاريسية -2أ

 يفهموا اغراض استخدام الخارطة الطبوغرافية -3أ
 يتمكنوا من قياس االنحدارات من الخرائط الطبوغرافية -4أ
 سموا القطاعات التضاريسية من الخارطة الطبوغرافيةير -5أ
 يميزوا بين االشكال االرضية من خرائط خطوط االرتفاعات المتساوية -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 الطبوغرافيةالخرائط  مفهوم واستخداماتالجانب النظري :  - 1ب 

 ريسية من الخرائط الطبوغرافيةتمثيل المقاطع التضاالجانب العملي : تطبيقات على  - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 
 المحاضرة 
 التحليل العلمي  

 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 
 مسائل تطبيفية ورسم 
 اختباران تحريريان  

 التفكير مهارات-ج

 بوغرافيةتدريب الطلبة على قراءة وتفسير مكونات الخارطة الط -1ج         

 استخدام الخرائط الطبوغرافية في مجاالت الجغرافية -2ج

 تمكن الطلبة من تمثيل التضاريس االرضية على الخرائط الطبوغرافية -3ج

 التعرف على اشكال التضاريس من الخرائط الطبوغرافية -4ج   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 حل المشكالت –التفكير المنطقي 

 
 تقييم طرائق ال   

 االسئلة المباشرة ، حل تمارين ومسائل حول قياس االنحدار ، رسم مقاطع تضاريسية

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

 ال ينطبق



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ، فالح شاكر اسود  الخرائط الموضوعية.  
 ، دمحم صبحي عبد الحكيم وماهر عبد  علم الخرائط

 . الحميد الليثي

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 كترونية (والدوريات والبرمجيات والمواقع االل
 في مرسم الخرائط تفسير الخرائط الطبوغرافية

 المواقع االلكترونية المختصة بالخرائط

) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الخدمات االجتماعية 

  الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية (
 ال ينطبق

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 

  سم الخرائط في تعليم المادةاستخدام الحاسب االلي وبرمجيات ر

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اق أو اسم الوحدة / المس

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
مفهوم الخارطة الطبوغرافية وعالقته  حفظ وفهم

 بعلم المساحة            
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

قراءة وتفسير مكونات الخارطة  حفظ وفهم 2 2

 الطبوغرافية                       
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

أشكال الرموز في الخارطة  حفظ وفهم 2 3

 الطبوغرافية                              
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

استخدام الخرائط  أغراض وتطبيق حفظ وفهم 2 4

                               الطبوغرافية
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

ة الطبوغرافية الخارطالفرق بين   حفظ وفهم 2 5

                     والتضاريسية
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

6-7 4 
طرق تمثيل التضاريس األرضية على  وتطبيق فهم

 الخرائط الطبوغرافية   
 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية

 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية خطوط االرتفاعات المتساوية  وتطبيق فهم 4 8-9

 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية طرق قياس االنحدارات        وتطبيق فهم 4 11-11

 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية رسم المقاطع التضاريسية    وتطبيق فهم 4 12-13

14-15 4 
معرفة أشكال التضاريس األرضية من  وتطبيق فهم

 خطوط االرتفاعات المتساوية
 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 
 
 
 

 
   5102 - 5102للعام الدراسي 

 
 جامعة بغداد:   اسم اجلامعة 

 كلية اآلداب:  ةاسم الكلي
 : جغرافية العلمي القسم

 5102/  2/ 05اتريخ ملء امللف :  
 
 

              التوقيع                                                                               التوقيع                
           :اسم معاون العميد للشؤون العلمية         رئيس القسم :                                         اسم 

                             5102 /  /   التاريخ                                            5102/    /    التاريخ   
 

        
 دقـق امللف من قبل 

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 

                  التاريخ     /     /
 التوقيع

 د العميدمصادقة السي
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 التوزيعات خرائط اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الفصلي )كورسات( لدراسي  النظام ا .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 5102/  2/ 05 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 توزيعات الظواهر الجغرافيةخرائط  اعداد ورسم تمكين الطالب من 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 وبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم المطل  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       تمثيل الخرائطي لتوزيع الظواهر الجغرافيةيعرفوا أهمية ال -1أ

 يميزوا بين الرموز النوعية والرموز الكمية -2أ

 يرسموا خرائط التوزيعات الكمية -3أ
 التمثيل الخرائطي للرموز الموضعيةيتمكنوا من  -4أ
 وا من التمثيل الخرائطي للرموز الخطيةيتمكن -5أ
 يتمكنوا من التمثيل الخرائطي للرموز المساحية -6أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 التعرف على اهم الرموز الممكن استخدامها في الخرائطالجانب النظري :  - 1ب 

 امكانية رسم وتمثيل خرائط التوزيعاتالجانب العملي : تطبيقات على  - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 
 المحاضرة 
 تمثيل الخرائطيال 

 

 
 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 
 رسم وتمثيل على خرائط محافظة بغداد 
 اختباران تحريريان 

 

 
 التفكير مهارات-ج

 توظيف استخدام الرموز في تمثيل الظواهر الجغرافية -1ج         

 الرموز الكمية في التمثيل الخرائطيام استخد -2ج

 باعداد خرائط التوزيعات الجغرافيةتمكن الطلبة من القيام  -3ج

 انواع مختلفة من الرموز وانتقاء المناسب لكل ظاهرة جغرافية مراد تمثيلهاالتعرف على  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 التمثيل الخرائطي –التفكير المنطقي 

 

 

 ائق التقييم طر   

 تمثيل خرائطي للرموز المختلفة على الخرائط الصماءاالسئلة المباشرة ، 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

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

 

 ال ينطبق

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال ينطبق

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 ال ينطبق

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 التوزيعات خرائط ال يوجد ثانيةال
 (ساعتان2)

 ( وحدتان2)
  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
    

     

     

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

- 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي (

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 . 1991ار الكتب للطباعة والنشر ، فالح شاكر اسود ، الموصل ، د الخرائط الموضوعية ، .1
 .1272دمحم دمحم سطيحة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  خرائط التوزيعات الجغرافية ، .2
 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 لبرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من ا 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

 ال يوجد لثانيةا
 خرائط

 التوزيعات
     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 التوزيعات خرائط اسم / رمز المقرر .3

 الخرائط البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

  ثانيةالسنة ال – رابعالفصل ال الفصل / السنة .6

 ( ساعة31) الكلي()عدد الساعات الدراسية  .7

 5102/  2/ 05 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و تمكين الطالب من فهم الخرائط  و 

 
 
 

 ت التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسا

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 

 رنامج.الب

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



  
 7الصفحة 

 
  

 

 المعرفة والفهم  -أ
       ر الجغرافيةيعرفوا أهمية التمثيل الخرائطي لتوزيع الظواه -1أ

 يميزوا بين الرموز النوعية والرموز الكمية -2أ

 يرسموا خرائط التوزيعات الكمية -3أ
 يتمكنوا من التمثيل الخرائطي للرموز الموضعية -4أ
 يتمكنوا من التمثيل الخرائطي للرموز الخطية -5أ
 يتمكنوا من التمثيل الخرائطي للرموز المساحية -6أ

 خاصة بالموضوع المهارات ال  -ب 

 التعرف على اهم الرموز الممكن استخدامها في الخرائطالجانب النظري :  - 1ب 

 امكانية رسم وتمثيل خرائط التوزيعاتالجانب العملي : تطبيقات على  - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 
 المحاضرة 
 التمثيل الخرائطي 

 

 طرائق التقييم      

  من المناقشةتقييم يومي 
 رسم وتمثيل على خرائط محافظة بغداد 
 اختباران تحريريان 

 
 مهارات التفكير -ج

 توظيف استخدام الرموز في تمثيل الظواهر الجغرافية -1ج         

 استخدام الرموز الكمية في التمثيل الخرائطي -2ج

 تمكن الطلبة من القيام باعداد خرائط التوزيعات الجغرافية -3ج

 التعرف على انواع مختلفة من الرموز وانتقاء المناسب لكل ظاهرة جغرافية مراد تمثيلها -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 التمثيل الخرائطي –التفكير المنطقي 

 
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة ، تمثيل خرائطي للرموز المختلفة على الخرائط الصماء

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

 ال ينطبق



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 .فالح شاكر اسود  ط الموضوعية ،الخرائ
 .دمحم دمحم سطيحة خرائط التوزيعات الجغرافية ،

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 في مرسم الخرائط التمثيل الخرائطي

 المواقع االلكترونية المختصة بالخرائط

) وتشمل على سبيل المثال محاضرات ة الخدمات االجتماعي

  الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية (
 ال ينطبق

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 

 استخدام الحاسب االلي وبرمجيات رسم الخرائط في تعليم المادة

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 وتصنيفها رموز خرائط التوزيعات حفظ وفهم 2 1
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

الرموز ، و النقاط )الرموز الموضعية  وتطبيق فهم 2 2

 (التصويرية والحروف 

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية الرموز الهندسية وانواعها وتطبيق فهم 2 3

 وانواعهااالعمدة البيانية  رمز وتطبيق فهم 4 4-5

 المزدوجة والمقسمة

 تمثيل خرائطي ةتطبيقات عملي

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية  رمز الدائرة النسبية وأقسامها  وتطبيق فهم 4 6-7

 رمز المربعات النسبية وتطبيق فهم 2 8
 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية رمز المثلثات النسبية وتطبيق فهم 2 9

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية ة االبعادرموز هندسية ثالثي وتطبيق فهم 4 11-11

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية رموز األشكال الخطية وتطبيق فهم 4 12-13

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية رموز األشكال المساحية وتطبيق فهم 4 14-15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية السياحة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 لوريوس جغرافيةابك اسم الشهادة النهائية  .4

 ( نظام فصلي ) كورسات الدراسي   النظام .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

التعرف على ماهية جغرافية السياحة وتاريخ نشؤها واهم المدارس التي تناولت البحث في هذا الجانب  

لعوامل المؤثرة على توزيع المناطق السياحية في العالم واهم البنى االساسية الواجب توفرها لقيام ونشاط وا

 الجانب السياحي في البلدان .

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
 ا ، اثارها ، اهميتها ، ابعادها .مفهومه     التعرف على ماهية جغرافية السياحة  -1أ

 العوامل المؤثرة في قيام السياحة .-2أ

 العرض والطلب السياحي. -3أ
 المرتكزات االساسية لقيام النشاط السياحي.-4أ
 اهم المدارس الفكرية التي تناولت موضوع الجغرافية السياحية. -5أ
 تاريخ نشوء الجغرافية السياحية .-6أ

 بالموضوع  الخاصة المهارات-ب 

لقيام هذا قدرة الطالب على التفكير في كيفية نشوء الجغرافية السياحية واالليات الواجب توفرها – 1ب 

 النشاط في البلد .

قدرة االستاذ في بيان اهمية الموضوع ومدى تفاعل الطالب في تشخيص المشاكل التي تعترض  – 2ب 

 هذا النشاط والحلول الواجب توفرها .

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 

المادة العلمية ودور الطالب في المناقشة اليومية لمختلف  إليصالالقاء المحاضرة وتوفير االجواء المالئمة 

 الموضوعات .

 

 
 طرائق التقييم      
 

 االمتحانات التحريرية والشفوية والشفهية والمناقشة اليومية 

 

 
 التفكير مهارات-ج

 ماهية جغرافية السياحة واهم الجوانب التي تتناولها -1ج         

 العوامل المؤثرة في قيام النشاط السياحي-2ج

 المشاكل والحلول التي تعترض قيام هذا النشاط وطرق التغلب عليها-3ج

 توفير البنى التحتية الالزمة لقيام النشاط السياحي-4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

ناء الالزم لحل المشكالت التي تعترض النشاط السياحي عن طريق الوصف الذهني والتفكير في توفير الب

 ايجاد افضل السبل الناجعة لذلك .

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 

 االمتحان التحريري ، الشفوي ، اليومي ، المناقشة 

 

 
 

 

 .الشخصي(توظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية ال )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 -1د

 ال ينطبق-2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال ينطبق

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ال ينطبق

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 جغرافية السياحة ال يوجد لرابعةا
ساعات  2

 اسبوعيا  
  

 درجة البكالوريوس 

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 

 ساعة 31
    

     

     ساعة 31

    
    
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 
 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها االدبي والعلمي

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 بالمادة واإللمامال يوجد كتاب منهجي عن المادة وانما يتم تفحص العديد من المصادر لكي تتم عملية فهم 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

 المتعلقة بقابلية التوظيف

 والتطور الشخصي

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

جغرافية  ال يوجد الرابعة

 السياحة
                             اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .2

 جغرافية السياحة اسم / رمز المقرر .3

 جغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الرابعة / السابع صل / السنةالف .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 

 

التعرف على ماهية جغرافية السياحة وتاريخ نشؤها واهم المدارس التي تناولت البحث في هذا الجانب  

ي العالم واهم البنى االساسية الواجب توفرها لقيام ونشاط والعوامل المؤثرة على توزيع المناطق السياحية ف

 الجانب السياحي في البلدان .
 
 

 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 فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
  -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

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

 -1د

 ال ينطبق         -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 ية المقرربن .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 حفظ وفهم الموضوع 4 1-2

ماهية جغرافية السياحة ) 
االطار  –المفهوم  -التعريف

 االهمية -العام

المحاضرة 

 والمناقشة

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

 حفظ وفهم الموضوع 4 3-4
تاريخ نشوء الجغرافية 

 السياحية
المحاضرة 

 والمناقشة والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

المحاضرة  اهم المدارس الفكرية العالمية حفظ وفهم الموضوع 4 5-6

 والمناقشة والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

 حفظ وفهم الموضوع 4 7-8
وامل المؤثرة في قيام النشاط الع

 السياحي
المحاضرة 

 والمناقشة والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

 حفظ وفهم الموضوع 4 9-11
 العرض والطلب السياحي
 والعوامل المؤثرة بهما

المحاضرة 

 والمناقشة والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

المحاضرة  السياحةواصناف  انواع  حفظ وفهم الموضوع 4 11-12

 والمناقشة والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

المحاضرة  مراجعة حفظ وفهم الموضوع 6 13-15

 والمناقشة والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 الجيولوجيا العامة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 افيةبكالوريوس آداب في الجغر اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

التعرف على االزمنة الجيولوجيا و التغيرات الحاصلة في المناخ يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
ل تلك الفصول و كذلك وصف فروع علم الجيولوجيا و أهمية كل فرع ثم المكونات الصخرية خال

و أهميتها في الطبيعة ثم خصائص المعادن و العناصر المكونة للصخور ثم بيان أهمية دراسة 
الزالزل و البراكين و التسونامي و أسباب حدوثه و هو الحركات التكتونية في العالم و السيما 

 ية البحار و المحيطات.تحت ارض



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
 معرفة ما هي االزمنة الجيولوجية -1أ

 المكونات الصخرية في الطبيعة وانواعهافهم  -2أ

 الحركات التكتونية و ما ينتج  عنها من هزات ارضية وأهمها التسوناميفهم  -3أ
 

 الخاصة بالموضوع  المهارات- ب

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
مواضيع ما بين الطلبة و و يتم مناقشة الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة، محاضرات تفاعلية بين األستاذ و ال

 االستاذ من خالل الوصف و التطبيق.

 

 

 
 طرائق التقييم      

 نات القصيرةبواسطة االمتحا

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 بواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضيع
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 جيولوجيا عامة GGg 102 لىاألو
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

إعداد خطة مسبقة لكيفية توصيل المادة العلمية للطلبة و وضع كل السبل و الوسائل التي يمكن من خاللها 
 الى الطلبة. ايصال المادة

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 كتب + مجالت + تقارير + أبحاث + تقارير من خالل الجوالت الميدانية

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

              √ √ √ أساسي جيولوجيا عامة GGg 102 األولى
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GGg 102/  جيولوجيا عامة  اسم / رمز المقرر .3

 بوربوينت مع الشرح داخل القاعة الدراسية البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 االول / الكورس االول الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

عدنية وأهميتها في بيان أهمية دراسة المكونات الصخرية و ما تحتويه من المكونات الم
اقتصاد البالد و أيضا بيان أهمية دراسة تأثير المناخ على التغيرات التكوينات و تكوين 

 أشكال مختلفة.
 

 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 برهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص م

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
 معرفة ما هي االزمنة الجيولوجية -1أ

 واعهافهم المكونات الصخرية في الطبيعة وان -2أ

 فهم الحركات التكتونية و ما ينتج  عنها من هزات ارضية وأهمها التسونامي -3أ
 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

الطلبة و  محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة، و يتم مناقشة المواضيع ما بين

 االستاذ من خالل الوصف و التطبيق.

 

 

 

 طرائق التقييم      
 بواسطة االمتحانات القصيرة

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 بواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضيع
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 ائق التقييم طر   

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي تعريف العلم و فروعه تباحثين وباحثا 2 1

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي تعريف العلم و فروعه باحثين وباحثات 2 2

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي نظرايت تكون االرض باحثين وباحثات 2 3

 ةاختبار+ابحاث+اسئل وصف+تطبيقي نظرايت تكون االرض باحثين وباحثات 2 4

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي نظرايت تكون االرض باحثين وباحثات 2 5

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي االزمنة اجليولوجية باحثين وباحثات 2 6

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي االزمنة اجليولوجية باحثين وباحثات 2 7

 اختبار+ابحاث+اسئلة ف+تطبيقيوص تغريات االزمنة اجليولوجية باحثين وباحثات 2 8

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي تغريات االزمنة اجليولوجية باحثين وباحثات 2 9

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي املعادن و العناصر باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي املعادن و العناصر باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي خصائص املعادن  باحثاتباحثين و 2 12

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي خصائص املعادن باحثين وباحثات 2 13

 وصف+تطبيقي الصخور و انواعها باحثين وباحثات 2 14
 +عرض فيديو

 اختبار+ابحاث+اسئلة

15 2 
+  وصف+تطبيقي الصخور و انواعها باحثين وباحثات

 عرض فيديو

 اختبار+ابحاث+اسئلة



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 
 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 الجيومورفولوجيا اسم البرنامج األكاديمي  .3

 فيةبكالوريوس آداب في الجغرا اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الجيومورفولوجيا و فروع العلم و كذلك العوامل و التعرف على يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
ات الجيومورفولوجيا وآثارها على التراكيب الصخرية ثم أثر المياه و الرياح و الجليد على العملي

التراكيب الصخرية ثم بيان آثار البراكين و الزالزل على تشكيل المظاهر الجيومورفولوجيا وآثار 
 التجوية و التعرية في تكوين االشكال الجيومورفولوجية.

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 ئق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرا  .11

 والفهم  المعرفة-أ
 و علم الجيومورفولوجيامعرفة ما ه -1أ

 العوامل و العمليات الجيومورفولوجية المكونة ألشكال سطح االرضفهم  -2أ

 آثار البراكين و الزالزل على تشكيل المظاهر الجيومورفولوجيةفهم  -3أ
 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

مواضيع ما بين الطلبة و و يتم مناقشة الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة، محاضرات تفاعلية بين األستاذ و ال

 االستاذ من خالل الوصف و التطبيق.

 

 

 
 طرائق التقييم      

 بواسطة االمتحانات القصيرة

 ل المحاضرةبواسطة توجيه االسئلة خال

 بواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضيع
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 جيومورفولوجيا GGe 110 األولى
  

 بكالوريوس درجة ال

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

إعداد خطة مسبقة لكيفية توصيل المادة العلمية للطلبة و وضع كل السبل و الوسائل التي يمكن من خاللها 
 ايصال المادة الى الطلبة.

 
 المعهد(نظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األ ع)وضمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 كتب + مجالت + تقارير + أبحاث + تقارير من خالل الجوالت الميدانية

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرج

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

              √ √ √ أساسي جيومورفولوجيا GGe 110 األولى

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GGe 110/  جيومورفولوجيا  اسم / رمز المقرر .3

 بوربوينت  + وورد البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 االول / الكورس الثاني الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ية تحديد أهمية الجيومورفولوجيا وأهميته في دراسة انواع المكونات الصخرية و كذلك بيان أهم
االنهار و الرياح و الجليد في تشكيل الظواهر الجيومورفولوجية و ايضا بيان أهمية التجوية و 

 التعرية.
 
 
 

 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 رهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مب

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
 معرفة ما هو علم الجيومورفولوجيا -1أ

 ألشكال سطح االرضفهم العوامل و العمليات الجيومورفولوجية المكونة  -2أ

 فهم آثار البراكين و الزالزل على تشكيل المظاهر الجيومورفولوجية -3أ
 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

بين الطلبة و  محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة، و يتم مناقشة المواضيع ما

 االستاذ من خالل الوصف و التطبيق.

 

 

 

 طرائق التقييم      
 بواسطة االمتحانات القصيرة

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 بواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضيع
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي علم اجليومورفولوجيا و فروعه احثاتباحثين وب 2 1

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي علم اجليومورفولوجيا و فروعه باحثين وباحثات 2 2

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي انواع الصخور باحثين وباحثات 2 3

 ابحاث+اسئلةاختبار+ وصف+تطبيقي انواع الصخور باحثين وباحثات 2 4

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي انواع الصخور باحثين وباحثات 2 5

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي خصائص الصخور باحثين وباحثات 2 6

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي خصائص الصخور باحثين وباحثات 2 7

 ئلةاختبار+ابحاث+اس وصف+تطبيقي االهنار  باحثين وباحثات 2 8

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الرايح باحثين وباحثات 2 9

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي اجلليد  باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الرباكني باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الزالزل باحثين وباحثات 2 12

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي التجوية ثاتباحثين وباح 2 13

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي التجوية باحثين وباحثات 2 14

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي التعرية باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 
 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 نصوص جغرافية باللغة االنكليزية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 آداب في الجغرافية بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

اللغة تعليم الطالب و حفظه للمصطلحات و المفاهيم و المعاني الجغرافية بيهدف البرنامج األكاديمي إلى 
االنكليزية لكي يكون متمكن من حفظ هذه المادة و االستفادة منها في اثناء دراسته في مراحله الجامعية سواء 
كان البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه، كذلك الهدف من تدريس هذه المادة هو ان يتعلم الطالب مستقباًل 

الموجودة باللغة االنكليزية في المكتبات و التي أكثر الطالب كيفية استخدام و االستفادة من المصادر الجغرافية 
 ال يستخدمون هذه المصادر الغنية بالكثير من المعلومات و أصبحت هذه المصادر مركونة في المكتبة فقط.

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
   رافية باللغة االنكليزية.المصطلحات الجغ معرفة  -1أ

  -2أ

  -3أ
 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

في أثناء شرح المحاضرة تم توضيح او إعطاء طالب المرحلة األولى في قسم الجغرافية عدة مصطلحات 

الجغرافيا بفرعيها الطبيعي و البشري، كذلك تم إعطاء جغرافية باللغة االنكليزية و تضم هذه المصطلحات 

الطالب قطع جغرافية باللغة االنكليزية تتضمن هذه القطع جميع فروع الجغرافية أيضا الطبيعية و البشرية  

 تتضمن عدة مفاهيم لمواضيع الجغرافيا.

 
 طرائق التقييم      

 و الفصلية. يتم التقييم من خالل االمتحانات اليومية و الشهرية 

 
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

تم تقسيم الفصل الدراسي الثاني الى قسمين: القسم االول تضمن تدريس الطلبة المصطلحات الجغرافية 

للمادة تمكنت من إعطاء  باللغة االنكليزية بما يتناسب و إمكانات و قدرات و مستويات الطلبة لكنني كمدرس

الطلبة اكبر قدر ممكن من المصطلحات التي و من خالل اختالطي بطلبة الماجستير و الدكتوراه أتضح لي 

 بعدم معرفتهم و إطالعهم على هذه المصطلحات التي تدرس للمرحلة االولى من قسم الجغرافية.

للغة االنكليزية و التي تتضمن فروع عدة من القسم الثاني من هذا الفصل تم تدريس الطلبة قطع جغرافية با

الجغرافية. و قد تم توضيح و شرح هذه القطع بما يتناسب وقدرات الطالب و كذلك بما يتناسب مع المدة 

صادف هذا الفصل الدراسي بالعديد من العطل الرسمية التي أثرت على الزمنية للمقرر الدراسي، إذ 

 ستاذ.الوضع الدراسي لكل من الطالب و اال

 طرائق التقييم    
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 ات المعتمدةالشهادات والساع .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 GGt 114 األولى
نصوص جغرافية 

 باللغة االنكليزية
2 

  
 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

 ساعة 31    

     

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 

 بقال ينط
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

يكون معيار المفاضلة بالقبول خاص بقسم القبول المركزي التابع لدائرة الدراسات و التخطيط في وزارة  .1
 التعليم العالي و البحث العلمي.

هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى  .2
% للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على 07غالبًا ما تكون 
 % في شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 

فحص طبي مصدقة من قبل مديرية التربية، و ان يقدم  )أدبي، علمي( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية .3
 راض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى. يثبت خلوه من االم

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15
1. A glossary of Geographical terms. 

 قاموس المورد. .2
3. Oxford dictionary. 

 قاموس المصطلحات الجغرافية و السياسية و العسكرية. .4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 قولةالمهارات العامة والمن

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

نصوص  GGt 114 األولى

جغرافية باللغة 

 االنكليزية

                √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GGt 114/  نصوص جغرافية اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق مج التي يدخل فيهاالبرا .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الثاني/ السنة الدراسية االولى الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

المفاهيم و المعاني الجغرافية باللغة  تعليم الطالب و حفظه للمصطلحات ويهدف البرنامج األكاديمي إلى 
االنكليزية لكي يكون متمكن من حفظ هذه المادة و االستفادة منها في اثناء دراسته في مراحله الجامعية 
سواء كان البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه، كذلك الهدف من تدريس هذه المادة هو ان يتعلم الطالب 

االستفادة من المصادر الجغرافية الموجودة باللغة االنكليزية في المكتبات و التي مستقباًل كيفية استخدام و 
أكثر الطالب ال يستخدمون هذه المصادر الغنية بالكثير من المعلومات و أصبحت هذه المصادر مركونة 

 في المكتبة فقط

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
   رفة  المصطلحات الجغرافية باللغة االنكليزية.مع -1أ

  -2أ

  -3أ
 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

في أثناء شرح المحاضرة تم توضيح او إعطاء طالب المرحلة األولى في قسم الجغرافية عدة مصطلحات 

تضم هذه المصطلحات الجغرافيا بفرعيها الطبيعي و البشري، كذلك تم إعطاء  جغرافية باللغة االنكليزية و

الطالب قطع جغرافية باللغة االنكليزية تتضمن هذه القطع جميع فروع الجغرافية أيضا الطبيعية و البشرية  

 تتضمن عدة مفاهيم لمواضيع الجغرافيا.

 

 طرائق التقييم      
 اليومية و الشهرية و الفصلية.  يتم التقييم من خالل االمتحانات

 
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

تم تقسيم الفصل الدراسي الثاني الى قسمين: القسم االول تضمن تدريس الطلبة المصطلحات الجغرافية 

الطلبة لكنني كمدرس للمادة تمكنت من إعطاء  باللغة االنكليزية بما يتناسب و إمكانات و قدرات و مستويات

الطلبة اكبر قدر ممكن من المصطلحات التي و من خالل اختالطي بطلبة الماجستير و الدكتوراه أتضح لي 

 بعدم معرفتهم و إطالعهم على هذه المصطلحات التي تدرس للمرحلة االولى من قسم الجغرافية.

طلبة قطع جغرافية باللغة االنكليزية و التي تتضمن فروع عدة من القسم الثاني من هذا الفصل تم تدريس ال

الجغرافية. و قد تم توضيح و شرح هذه القطع بما يتناسب وقدرات الطالب و كذلك بما يتناسب مع المدة 

الزمنية للمقرر الدراسي، إذ صادف هذا الفصل الدراسي بالعديد من العطل الرسمية التي أثرت على 

 لكل من الطالب و االستاذ.الوضع الدراسي 
 طرائق التقييم    
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 ريقة التقييمط طريقة التعليم

 Agricultural باحثين وباحثات 2 1
Geography المناقشة - 

 Agricultural باحثين وباحثات 2 2
Geography 

 - المناقشة

 - المناقشة Population Geography باحثين وباحثات 2 3
 - المناقشة Population Geography باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة Political  Geography باحثين وباحثات 2 5

 - المناقشة Political  Geography باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة Climatology باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة Climatology باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة Economic  Geography باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة Ecology باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة Ecology باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة Geomorphology باحثين وباحثات 2 12
 - المناقشة Geomorphology باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة Soil Geography باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة Soil Geography باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية الريف اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

جغرافية الريف و تطور ظهورها،فضاًل عن إلى تعريف الطلبة بماهية  يهدف البرنامج األكاديمي
و عالقة المدينة بالريف كذلك طرق النقل الريفية و طبيعة التركيب أنماط االستيطان الريفي 

 السكاني في القطاع الزراعي.
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       لجغرافية الريفمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 يفيألنماط االستيطان الرمعرفة و فهم الطلبة  -2أ

 معرفة و فهم الطلبة الى العالقة بين الريف و المدينة -3أ
 طبيعة التركيب السكاني للعاملين في القطاع الزراعيمعرفة و فهم الطلبة  -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 لتعليم والتعلم طرائق ا     

إذ في أثناء شرح المحاضرة تم االعتماد على طرائق عدة لتوضيح  محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة 

 المحاضرة مثل طريقة اإللقاء و من ثم طرح أسئلة توجه للطالب و من ثم تناقش مع أستاذ المادة.

 

 
 طرائق التقييم      

فع أو تشجيع الطالب على التحضير اليومي و متابعة األستاذ في مواضيع تم اعتماد االمتحانات اليومية لر

 .المنهج الدراسي و من ثم رفع مستواه العلمي و مساعدته في االمتحان الشهري

 

 

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 تعليم والتعلم طرائق ال    

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 ال توجد                                                  -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال توجد

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ال توجد

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 الريفجغرافية  GRg 334 الثالثة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة 31
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

يكون معيار المفاضلة بالقبول خاص بقسم القبول المركزي التابع لدائرة الدراسات و التخطيط في وزارة  .1
 التعليم العالي و البحث العلمي.

ر المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي معيا .2
% للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على 07غالبًا ما تكون 
 % في شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 

مصدقة من قبل مديرية التربية، و ان يقدم فحص طبي  )أدبي، علمي( يةاإلعدادان يقدم الطالب شهادة  .3
 يثبت خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 جغرافية الريف. -
 جغرافية االستيطان الريفي. -
 الجغرافية االقتصادية. -
 الجغرافية الزراعية. -
 الحضرية و الريفية.التنمية  -
 علم االجتماع الريفي. -
 علم االجتماع الحضري. -
 و تم االعتماد على ذلك من المصادر. -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 وىالمست
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

             √ √ √ √ أساسي الريفغرافية ج GRg 334 الثالثة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GRg 334/  الريفجغرافية  اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثة / السنة الدراسيةاألولالفصل  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

جغرافية الريف و تطور ظهورها،فضاًل عن إلى تعريف الطلبة بماهية  يهدف البرنامج األكاديمي
عة التركيب أنماط االستيطان الريفي و عالقة المدينة بالريف كذلك طرق النقل الريفية و طبي

 السكاني في القطاع الزراعي.

 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
       معرفة و فهم الطلبة لجغرافية الريف -1أ

 معرفة و فهم الطلبة ألنماط االستيطان الريفي -2أ

 معرفة و فهم الطلبة الى العالقة بين الريف و المدينة -3أ
 معرفة و فهم الطلبة طبيعة التركيب السكاني للعاملين في القطاع الزراعي -4أ
 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

اء شرح المحاضرة تم االعتماد على طرائق عدة لتوضيح محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة  إذ في أثن

 المحاضرة مثل طريقة اإللقاء و من ثم طرح أسئلة توجه للطالب و من ثم تناقش مع أستاذ المادة.

 
 طرائق التقييم      

تم اعتماد االمتحانات اليومية لرفع أو تشجيع الطالب على التحضير اليومي و متابعة األستاذ في مواضيع 

 المنهج الدراسي و من ثم رفع مستواه العلمي و مساعدته في االمتحان الشهري.

 

 

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    

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

 ال توجد                                                 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 تقييمال

 باحثين وباحثات 2 1
جغرافية الريف مفهومها و دوافعها، مفهوم الريف عند العرب، المفهوم 

 المعاصر لمصطلح الريف، ظهور االهتمام بالريف و دوافعه
 - المناقشة

2 2 
تطور ظهور جغرافية الريف و مراحله، عالقة جغرافية الريف بفروع  باحثين وباحثات

 بشريةالجغرافية الطبيعية و ال
 المناقشة

- 

3 2 
أنماط االستيطان الريفي و عالقتها بعدم استقرار اليد العاملة، حجم  باحثين وباحثات

المستوطنات الريفية، السكن الريفي المنعزل، القرى الصغيرة، القرى 

 االعتيادية، انواع المستوطنات و عالقتها بعدم استقرار اليد العاملة

 المناقشة
- 

4 2 
الهجرة من الريف  أسبابالتغير السكاني المتبادل ما بين الريف و الحضر،  ثاتباحثين وباح

الحضر، العوامل االقتصادية و االجتماعية، التركيب السكاني و عالقته  إلى

 بعدم استقرار اليد العاملة

 المناقشة
- 

5 2 
ريف و التنمية و التركيب االقتصادي، طبيعة التركيب االقتصادي في ال باحثين وباحثات

نوعيته، االنخفاض في عدد اليد العاملة الزراعية، تغير التركيب 

 االقتصادي الريفي.

 المناقشة
- 

6 2 
التغير في التركيب االقتصادي الذي رافق التعليم االساسي و تعرض  باحثين وباحثات

المحاصيل الزراعية آلفات زراعية، فضالً عن التغير في التركيب 

 ير الريف.االقتصادي من خالل تطو

 المناقشة
- 

7 2 
عالقة المدينة بالريف، تأثير االيدي العاملة الريفية على العملية االنتاجية  باحثين وباحثات

 في المدينة و الريف.

 المناقشة
- 

 - المناقشة التأثير المتبادل بين الريف و المراكز الحضرية و طرق إستغالل االرض. باحثين وباحثات 2 8

9 2 
السياسة الزراعية مفهومها و اختالفها بين الدول و القوانين المتعلقة  احثاتباحثين وب

 بإستراتيجيتها.
 المناقشة

- 

 - المناقشة التخطيط كأساس في اإلستراتيجية الزراعية، سمات التخطيط الزراعي. باحثين وباحثات 2 11

 - المناقشة جتماعية و االقتصادية.المدينة و عالقتها بتصنيع الريف، العوامل اال باحثين وباحثات 2 11

12 2 
المراكز الحضرية و تأثيرها على الريف من خالل تأثير الرغبة الشخصية  باحثين وباحثات

 في حركة االستيطان حول المدينة.
 المناقشة

- 

13 2 

طرق النقل الريفية و التسويق، العالقة بين المسافة عبر السوق و الربح  باحثين وباحثات

دي و أنماط إستثمار االرض. اهمية طرق النقل في التطوير االقتصا

 االقتصادي في الريف.

 المناقشة
- 

14 2 
التغير في الريف من خالل نظم و مؤسسات جديدة مثل االصالح الزراعي  باحثين وباحثات

 مزارع الدولة. –المزارع الجماعية  –التعاون الزراعي  –
 المناقشة

- 

15 2 

عة التركيب السكاني في القطاع الزراعي، التوزيع الجغرافي طبي باحثين وباحثات

الموارد  للمستوطنات الريفية و العوامل التي تؤثر في االستيطان الريفي.

 المائية، االرض المنتجة، االرض الصالحة لبناء المستوطنة الريفية.

 المناقشة
- 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية الصناعة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ةبكالوريوس آداب في الجغرافي اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ية بجغرافية الصناعة و اهم مناهج البحث فيها، فضال عن اهمإلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
 الصناعة و نشأتها و تطورها و التصنيف الصناعي و الروابط الصناعية.

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       .بجغرافية الصناعةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

ها و تطورها و تصنيفها و الروابط أهم المناهج في جغرافية الصناعة و نشأتمعرفة و فهم الطلبة ب -2أ

 الصناعية

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

        - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      
الفصل الدراسي، و  محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية

 يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ.
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

اقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في بتحضير المواضيع قبل المن

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 نطبقال ي
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 جغرافية الصناعة GGi 340 الثالثة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 إحداث تغير في البرنامج لكل سنة 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 ت + تقارير + أبحاث + تقارير من خالل الجوالت الميدانيةكتب + مجال

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

جغرافية  GGi 340 الثالثة

 الصناعة
              √ √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية مركزالقسم الجامعي / ال .2

 GGi 340/  جغرافية الصناعة اسم / رمز المقرر .3

 + وورد بوربوينت  البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثةالسنة /  االولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

بجغرافية الصناعة و اهم مناهج البحث فيها، فضال عن إلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
 اهمية الصناعة و نشأتها و تطورها و التصنيف الصناعي و الروابط الصناعية.

 
 
 

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

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
       .بجغرافية الصناعةة و فهم الطلبة معرف -1أ

أهم المناهج في جغرافية الصناعة و نشأتها و تطورها و تصنيفها و الروابط معرفة و فهم الطلبة ب -2أ

 الصناعية

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

        - 2ب 

 التعليم والتعلم  طرائق     

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

 يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ.

 طرائق التقييم      
امج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة يتم تقييم الطلبة و البرن

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.
  كيرالتف مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم الوحدة / المساق أو الموضوعاسم 

1 2 
باحثين 

 وباحثات
 جغرافية الصناعة 

 - المناقشة

2 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة اهمية جغرافية الصناعة .

- 

3 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة مناهج البحث في جغرافية الصناعة .

- 

4 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة خدمة في جغرافية الصناعة . المعايير المست

- 

5 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة تعريف الصناعة .

- 

6 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة الصناعة التحويلية .

- 

7 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة نشأة الصناعة  وتطورها .

- 

8 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة أهمية الصناعة .

- 

9 2 
باحثين 

 توباحثا
 المناقشة التصنيف الصناعي .

- 

11 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة IsIc. التصنيف الدولي 

- 

11 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة التنمية الصناعية .

- 

12 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة التصنيع .

- 

13 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة النمو الصناعي .

- 

14 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة يكل الصناعي . الروابط الصناعيةانماط اله

- 

15 2 
باحثين 

 وباحثات
الوفوووووورات األقتصوووووادية .عوامووووول التووووووطن 

  الصناعي
 المناقشة

- 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 المواقع الصناعيةجغرافية  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 الجغرافية بكالوريوس آداب في اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تنمية القدرات التحليلية لدى الطلبة و التوسع في ادراك التباين إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
 توزيع الصناعات مع التركيز على العراقالمكاني ل

 

 

 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       لجغرافية المواقع الصناعيةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 للتباينات المكانية للمواقع الصناعيةمعرفة و فهم الطلبة  -2أ

  -3أ
  -4أ

 لخاصة بالموضوع ا المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 عقد حلقات نقاشية مع الطلبة.محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل 

 

 
 طرائق التقييم      

االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في منتصف  من خاللاديمي يتم تقييم الطلبة و البرنامج األك

 الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 

 

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 والتعلم  طرائق التعليم    

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 ال توجد                                                  -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال توجد

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ال توجد

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 GIS 348 الثالثة
المواقع جغرافية 

 الصناعية
2 

  
 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة 31

    
    
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي و العلمي.
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 1791داد، كلية اآلداب، جغرافية الصناعة، ابراهيم شريف، جامعة بغ .1
 2111جغرافية الصناعة بمنظور معاصر، دمحم ازهر السماك، جامعة الموصل،  .2
 2113جغرافية الصناعة، عبد الزهرة الجنابي، جامعة بابل،  .3

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

المواقع جغرافية  GIS 348 الثالثة

 الصناعية
               √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 ف المقررموذج وصن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GIS 348مواقع صناعية /  اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 ي/ السنة الدراسية الثالثةالفصل الدراسي الثان الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تنمية القدرات التحليلية لدى الطلبة و التوسع في ادراك التباين إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
 المكاني لتوزيع الصناعات مع التركيز على العراق

 
 

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

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 جات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخر .11

 والفهم  المعرفة-أ
       معرفة و فهم الطلبة لجغرافية المواقع الصناعية -1أ

 معرفة و فهم الطلبة للتباينات المكانية للمواقع الصناعية -2أ

  -3أ
  -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل عقد حلقات نقاشية مع الطلبة.

 

 
 طرائق التقييم      

في منتصف  يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي من خالل االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان

 الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 

 

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    



  
 8الصفحة 

 
  

 

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

 ال توجد                                                 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

قة طري

 التقييم

 باحثين وباحثات 2 1
نظرية املوقع االقل كلفة 

 للمستهلك
 - المناقشة

2 2 
نظرية املوقع االقل كلفة  باحثين وباحثات

 لألنتاج

 المناقشة
- 

 - المناقشة نظرية الفريد ويرب باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة شلو نظرية اوكست  باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة رية ادجار هوفرنظ باحثين وباحثات 2 5

 - المناقشة  نظرية االرابح باحثين وباحثات 2 6

 - المناقشة نظرية السوق باحثين وباحثات 2 7

 - المناقشة الروابط الصناعية باحثين وباحثات 2 8

 - المناقشة الروابط العمودية و االفقية باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة ية و الشبكيةالروابط القطاع باحثين وباحثات 2 11

11 2 
الروابط املتعددة و طرق  باحثين وباحثات

 قياسها

 المناقشة
- 

 - المناقشة الوفورات االقتصادية باحثين وباحثات 2 12

 - المناقشة الوفورات الداخلية و اخلارجية باحثين وباحثات 2 13

 - المناقشة معايري قياس الصناعة باحثين وباحثات 2 14

 - المناقشة االمناط املوقعية لتوزيع الصناعة باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية زراعية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ةبكالوريوس آداب في الجغرافي اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

جغرافية الزراعة و اهميتها و عالقتها بالعلوم التعرف على يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
اًل عن معرفة كيفية نشوء المراكز الزراعية االولى، و العوامل الطبيعية و البشرية االخرى، فض

 المؤثرة في القطاع الزراعي.

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
 هي الجغرافية الزراعيةمعرفة ما  -1أ

 الولىكيفية نشوء المراكز الزراعية افهم  -2أ

 أهم العوامل الطبيعية و البشرية المؤثرة في القطاع الزراعيفهم  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 مواضيع ما بين الطلبة وو يتم مناقشة الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة، محاضرات تفاعلية بين األستاذ و ال

 االستاذ من خالل الوصف و التطبيق.

 

 
 طرائق التقييم      

 بواسطة االمتحانات القصيرة

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 بواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضيع
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    
 

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   



  
 3الصفحة 

 
  

 ال ينطبق

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 لسنةالمستوى / ا

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 جغرافية زراعية GAg 224 الثالثة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

العلمية للطلبة و وضع كل السبل و الوسائل التي يمكن من خاللها إعداد خطة مسبقة لكيفية توصيل المادة 
 ايصال المادة الى الطلبة.

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 + أبحاث + تقارير من خالل الجوالت الميدانية كتب + مجالت + تقارير

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 الفهمالمعرفة و
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

              √ √ √ أساسي جغرافية زراعية GAg 224 الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 جغرافيةقسم ال القسم الجامعي / المركز .2

 GAg 224جغرافية زراعية /  اسم / رمز المقرر .3

 + وورد بوربوينت  البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي األول/ السنة الدراسية الثالثة الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

التعرف على جغرافية الزراعة و اهميتها و عالقتها بالعلوم يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
االخرى، فضاًل عن معرفة كيفية نشوء المراكز الزراعية االولى، و العوامل الطبيعية و البشرية 

 المؤثرة في القطاع الزراعي.
 

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

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 قييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والت .11

 والفهم  المعرفة-أ
 معرفة ما هي الجغرافية الزراعية -1أ

 فهم كيفية نشوء المراكز الزراعية االولى -2أ

 فهم أهم العوامل الطبيعية و البشرية المؤثرة في القطاع الزراعي -3أ
 
 
 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

رات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و محاض

 االستاذ من خالل الوصف و التطبيق.

 

 

 

 طرائق التقييم      
 بواسطة االمتحانات القصيرة

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 عبواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضي
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
لم مخرجات التع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 باحثين وباحثات 2 1
تحديد مفهوم الجغرافية الزراعية ونشوء المراكز الزراعية 

 األولى
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

2 2 
عالقة الجغرافية الزراعية بفروع الجغرافية ومناهج بحثها  باحثين وباحثات

 والعلوم األخرى
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

3 2 
أهمية الجغرافية الزراعية، العوامل المؤثرة في اإلنتاج  باحثين وباحثات

 الزراعي
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي العوامل البشرية  باحثين وباحثات 2 4

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الزراعي خصائص اإلنتاج باحثين وباحثات 2 5

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي أنماط اإلنتاج الزراعي باحثين وباحثات 2 6

7 2 
تصنيف اإلنتاج الزراعة الواسعة، الزراعة المختلطة، المزارع  باحثين وباحثات

 التعاونية، االيدي العاملة
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي المحاصيل الحقلية )الحبوب والخضراوات( وباحثاتباحثين  2 8

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي المحاصيل الدرنية )الجذرية( باحثين وباحثات 2 9

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي المحاصيل الصناعية )القطن، قصب السكر، بنجر السكر( باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي محاصيل المنبهات باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي محاصيل العلف باحثين وباحثات 2 12

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي محاصيل البستنة )الفواكه، النخيل(  باحثين وباحثات 2 13

 اختبار+ابحاث+اسئلة +تطبيقيوصف نمط الثروة المعدنية باحثين وباحثات 2 14

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي االبقار واالغنام، الدواجن باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 السياسيةجغرافية ال اسم البرنامج األكاديمي  .3

 افيةبكالوريوس آداب في الجغر اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعريف الطلبة كيفية األحداث السياسية وفق رؤى جغرافية مبنية إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
 منطقية على أساس الوصف الجغرافي المدعم بالحقائق و األرقام. على خصائص واقعية و

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       للجغرافية السياسيةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 األخرىية للعالقة بين الجغرافية السياسية و فروع الجغرافمعرفة و فهم الطلبة  -2أ

 معرفة و فهم الطلبة الى العوامل البشرية و الطبيعية التي تؤثر في السلوك السياسي للدولة -3أ
  -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 عقد حلقات نقاشية مع الطلبة.اعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل محاضرات تف

 

 
 طرائق التقييم      

، و امتحان في منتصف الفصل، االمتحانات الشفهية شبه اليومية من خالليتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي 

 فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 

 

 
 التفكير هاراتم-ج

 مهارة التفكير و التحليل السياسي من خالل معطيات و نتائج -1ج         

                                                   -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 .الشخصي(لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور األخرى ا )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 ال توجد                                                  -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال توجد

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ال توجد

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 نةالمستوى / الس

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 السياسيةجغرافية ال ال يوجد الثالثة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة 31

    
    
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

 المعهد(تعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة الم ع)وضمعيار القبول  .14

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي و العلمي.
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 الديب، الجغرافية السياسية. إبراهيمدمحم محمود  .1
 دمحم عبد الغني سعودي، الجغرافية السياسية. .2
 السماك، الجغرافية السياسية. أزهردمحم  .3
 كات، الجغرافية السياسية.قاسم الدوي .4

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
صة المهارات الخا

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

جغرافية ال ال يوجد الثالثة

 السياسية
        √      √ √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 الجغرافية السياسية رمز المقرر اسم / .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 / السنة الدراسية الثالثةاالولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تعريف الطلبة كيفية األحداث السياسية وفق رؤى جغرافية مبنية إلى  األكاديمييهدف البرنامج 
 على خصائص واقعية و منطقية على أساس الوصف الجغرافي المدعم بالحقائق و األرقام.

 

 

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

ه  صصاص  المقرر ومصرجا  التلم  المتوعل  م  الاال  تققيقاا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً أل

المتاق . والبد م  الربا بيناا وبي  وصف التلم  مبرهناً عما إذا كا  عد ققق االستفادة القصوى م  فر  

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
       سيةمعرفة و فهم الطلبة للجغرافية السيا -1أ

 معرفة و فهم الطلبة للعالقة بين الجغرافية السياسية و فروع الجغرافية االخرى -2أ

 معرفة و فهم الطلبة الى العوامل البشرية و الطبيعية التي تؤثر في السلوك السياسي للدولة -3أ
  -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل عقد حلقات نقاشية مع الطلبة.

 
 طرائق التقييم      

نتصف يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي من خالل االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في م

 الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 
 التفكير مهارات-ج

 مهارة التفكير و التحليل السياسي من خالل معطيات و نتائج -1ج         

                                                   -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 توجد ال

 

 طرائق التقييم    

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

 ال توجد                                                 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 دة / المساق أو الموضوعاسم الوح

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 - المناقشة تعريف اجلغرافية السياسية، و مناهج البحث فيها باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة املراحل اليت مرت هبا اجلغرافية السياسية باحثين وباحثات 2 2

 - المناقشة ىعالقة اجلغرافية السياسية ابلعلوم االخر  باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة العوامل الطبيعية اليت تؤثر يف قوة و سلوك الدولة السياسي باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة العوامل الطبيعية اليت تؤثر يف قوة و سلوك الدولة السياسي باحثين وباحثات 2 5

 - المناقشة  سياسياليت تؤثر يف قوة و سلوك الدولة ال البشريةالعوامل  باحثين وباحثات 2 6

 - المناقشة اليت تؤثر يف قوة و سلوك الدولة السياسي البشريةالعوامل  باحثين وباحثات 2 7

 - المناقشة اليت تؤثر يف قوة و سلوك الدولة السياسي االقتصاديةالعوامل  باحثين وباحثات 2 8

 - المناقشة الدولة السياسياليت تؤثر يف قوة و سلوك  االقتصاديةالعوامل  باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة احلدود و أثرها يف قوة الدولة باحثين وباحثات 2 11

 - المناقشة احلدود و أثرها يف قوة الدولة باحثين وباحثات 2 11

 - المناقشة طرق تثبيت احلدود السياسية باحثين وباحثات 2 12

 - المناقشة بعض من مشكالت احلدود السياسية باحثين وباحثات 2 13

 - المناقشة بعض من مشكالت احلدود السياسية باحثين وباحثات 2 14

 - المناقشة مراجعة ملا تقدم من مواضيع باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 مشكالت جيوبولتيكية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 رافيةبكالوريوس آداب في الجغ اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

على المشاكل الجيوبولتيكية التي تداخل بها تعرف الطلبة إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
غة المشكلة الجغرافية، و لغرض التفريق بين هذا العلم و علم صياالعوامل الدولية في 
 الجغرافية السياسية.

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       للمشكالت الجيوبولتيكيةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 اسية و الجيوبولتيكللفرق بين الجغرافية السيمعرفة و فهم الطلبة  -2أ

  -3أ
  -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 عقد حلقات نقاشية مع الطلبة.محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل 

 

 
 ق التقييم طرائ     

االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في منتصف  من خالليتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي 

 الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 

 

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 ال توجد                                                  -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال توجد

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ال توجد

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 ال يوجد الثالثة
مشكالت 

 جيوبولتيكية
2 

  
 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة 31

    
    
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي و العلمي.
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 ؤاد حمه خورشيد، الجيوبولتيك التطبيقي.ف .1
 معين حداد، الجيوبولتيكيا. .2
 صبري فارس الهيتي، مشكالت جيوبولتيكية تطبيقية. .3

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

مشكالت  ال يوجد الثالثة

 جيوبولتيكية
               √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب ؤسسة التعليميةالم .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 مشكالت جيوبولتيكية اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي الثاني/ السنة الدراسية الثالثة الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(راسية عدد الساعات الد .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

على المشاكل الجيوبولتيكية التي تداخل بها تعرف الطلبة إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
صياغة المشكلة الجغرافية، و لغرض التفريق بين هذا العلم و علم العوامل الدولية في 
 الجغرافية السياسية.

 

 عالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم ال

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.



  
 7الصفحة 

 
  

 

 خرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييمم .11

 والفهم  المعرفة-أ
       معرفة و فهم الطلبة للمشكالت الجيوبولتيكية -1أ

 معرفة و فهم الطلبة للفرق بين الجغرافية السياسية و الجيوبولتيك -2أ

  -3أ
  -4أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل عقد حلقات نقاشية مع الطلبة.

 

 طرائق التقييم      
تحان في منتصف يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي من خالل االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و ام

 الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ال توجد

 

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

 ال توجد                                                 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
يقة طر

 التقييم

 - المناقشة تعريف اجليوبولتيك باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة املراحل العمرية اليت مر هبا اجليوبولتيك باحثين وباحثات 2 2

 - المناقشة الفرق بني اجلغرافية السياسية و اجليوبولتيك باحثين وباحثات 2 3

4 2 
تيك، و التكتيك، و تعريف اجليوسرتاتيجية، و اللوجس باحثين وباحثات

 الفرق بينهما
 المناقشة

- 

 - المناقشة نظرايت الدولة االسرتاتيجية باحثين وباحثات 2 5

 - المناقشة  نظرية هالفورد ماكندر باحثين وباحثات 2 6

 - المناقشة نظرية القوة البحرية باحثين وباحثات 2 7

 - المناقشة اجلويةنظرية القوة  باحثين وباحثات 2 8

 - المناقشة نظرية اجملال احليوي باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة نظرية األطراف باحثين وباحثات 2 11

 - المناقشة بعض من املشكالت اجليوبولتيكية التطبيقية باحثين وباحثات 2 11

 - المناقشة مشكلة كشمري باحثين وباحثات 2 12

 - المناقشة حملتلةمشكلة اجلزر اإلماراتية ا باحثين وباحثات 2 13

 - المناقشة مشكلة الصحراء الغربية باحثين وباحثات 2 14

 - المناقشة القضية الكردية باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 زراعية مشكالت  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ةبكالوريوس آداب في الجغرافي اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

من حيث مشكلة استنزاف جغرافية الزراعة مشكالت التعرف على يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
زراعية وتآكلها، الى مشكلة تملح االراضي، كذلك مشكلة قلة مصادر المياه... الخ من االراضي ال

 المشكالت الزراعية التي تفتك بالزراعة و تطبيقها على الواقع الزراعي في العراق.

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
 الجغرافية الزراعية مشكالت هيمعرفة ما  -1أ

 حل و معالجة هذه المشكالت واستعمال االمثلة على العراقكيفية فهم  -2أ

  -3أ
 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

مواضيع ما بين الطلبة و و يتم مناقشة الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة، محاضرات تفاعلية بين األستاذ و ال

 االستاذ من خالل الوصف و التطبيق.

 

 

 
 طرائق التقييم      

 بواسطة االمتحانات القصيرة

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 بواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضيع
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

  طرائق التعليم والتعلم    

 

 

 

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 عات المعتمدةالشهادات والسا .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 زراعية مشكالت  GAp 341 الثالثة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

سبقة لكيفية توصيل المادة العلمية للطلبة و وضع كل السبل و الوسائل التي يمكن من خاللها إعداد خطة م
 ايصال المادة الى الطلبة.

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 امجأهم مصادر المعلومات عن البرن .15

 كتب + مجالت + تقارير + أبحاث + تقارير من خالل الجوالت الميدانية

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 ساسيأ

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

 مشكالت  GAp 341 الثالثة

 زراعية
              √ √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 روصف المقر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية م الجامعي / المركزالقس .2

 GAp 341مشكالت  زراعية / اسم / رمز المقرر .3

 + وورد بوربوينت  البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 / السنة الدراسية الثالثةالثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 اد هذا الوصف تاريخ إعد .8

 أهداف المقرر .9

التعرف على مشكالت جغرافية الزراعة من حيث مشكلة يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
استنزاف االراضي الزراعية وتآكلها، الى مشكلة تملح االراضي، كذلك مشكلة قلة مصادر 

على الواقع الزراعي في  المياه... الخ من المشكالت الزراعية التي تفتك بالزراعة و تطبيقها
 العراق.

 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.



  
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
 معرفة ما هي مشكالت الجغرافية الزراعية -1أ

 فهم كيفية حل و معالجة هذه المشكالت واستعمال االمثلة على العراق -2أ

  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و 

 االستاذ من خالل الوصف و التطبيق.

 طرائق التقييم      
 بواسطة االمتحانات القصيرة

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 بواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضيع
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نية المقررب .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي معرفة ما هي المشكلة الزراعية باحثين وباحثات 2 1

 اختبار+ابحاث+اسئلة صف+تطبيقيو كيفية تحديد المشكلة الزراعية و كيفية معالجتها باحثين وباحثات 2 2

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي المشكالت التي يتعرض لها الواقع الزراعي في العراق باحثين وباحثات 2 3

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الهجرة من الريف الى المدينة وأثرها في االنتاج الزراعي باحثين وباحثات 2 4

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي ة تآكل األراضي الزراعيةمشكل باحثين وباحثات 2 5

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي مشكلة تآكل األراضي الزراعية باحثين وباحثات 2 6

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي مشكلة جفاف التربة باحثين وباحثات 2 7

 اختبار+ابحاث+اسئلة قيوصف+تطبي مشكلة تلوث التربة في العراق باحثين وباحثات 2 8

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي مشكلة تلوث و نقص المياه المستعمل في الزراعة باحثين وباحثات 2 9

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي مشكلة تلوث و نقص المياه المستعمل في الزراعة باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة صف+تطبيقيو انتشار اآلفات الزراعية باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي مشكلة التصحر في العراق وأثرها في الزراعة باحثين وباحثات 2 12

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي مشكلة التصحر في العراق وأثرها في الزراعة باحثين وباحثات 2 13

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي اعي في العراقمشكلة تخلف الواقع الزر باحثين وباحثات 2 14

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي مشكلة تخلف الواقع الزراعي في العراق باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 موارد طبيعية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 المواردالموارد الطبيعية، و توزيعها الجغرافي، وكيفية استغالل تلك التعرف على يهدف البرنامج األكاديمي إلى 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
 معرفة ما الموارد الطبيعية -1أ

 فهم و تحليل التوزيع الجغرافية للموارد الطبيعية -2أ

 كيفية استغالل الموارد الطبيعية -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل طرح األسئلة و العصف الذهني

 

 

 
 طرائق التقييم      

 بواسطة االمتحانات القصيرة

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 بواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضيع
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 .الشخصي(ظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية التو )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 موارد طبيعية GEp 450 ثةالثال
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31

    
    
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 إحداث تغير في البرنامج لكل سنة 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  اسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلميشهادة الدر 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 كتب + مجالت + تقارير + أبحاث + تقارير من خالل الجوالت الميدانية

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 التعلم المطلوبة من البرنامج مخرجات 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

              √ √ √ أساسي موارد طبيعية GEp 450 الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GEp 450/  مشكالت بيئية اسم / رمز المقرر .3

 + وورد بوربوينت  البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثةالسنة /  الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الموارد الطبيعية، و توزيعها الجغرافي، وكيفية استغالل تلك التعرف على يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
 الموارد

 
 
 

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

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 ييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتق .11

 والفهم  المعرفة-أ
 الموارد الطبيعيةمعرفة ما  -1أ

 التوزيع الجغرافية للموارد الطبيعية فهم و تحليل -2أ

 كيفية استغالل الموارد الطبيعية -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 بة من خالل طرح األسئلة و العصف الذهنيمحاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطل

 

 

 

 طرائق التقييم      
 بواسطة االمتحانات القصيرة

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 بواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضيع
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 لتقييم طرائق ا   

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي وارد الطبيعية )المصطلح والمفهوم(.الم باحثين وباحثات 2 1
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي تصنيف الموارد الطبيعية وأنواعها. باحثين وباحثات 2 2
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي مناهج البحث في دراسة الموارد الطبيعية. باحثين وباحثات 2 3
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي مناهج البحث في دراسة الموارد الطبيعية باحثين وباحثات 2 4
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي التربة )التعريف واألنواع وكيفية االستغالل(. باحثين وباحثات 2 5
 ث+اسئلةاختبار+ابحا وصف+تطبيقي الغابات )التوزيع واالستغالل وكيفية المحافظة عليها(. باحثين وباحثات 2 6
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الحشائش )التوزيع واالستغالل وكيفية المحافظة عليها(. باحثين وباحثات 2 7
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي المراعي )التوزيع واألنواع وكيفية اإلدارة(. باحثين وباحثات 2 8
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي التوزيع الجغرافي(. المصادر المائية )البحار، األنهار، باحثين وباحثات 2 9
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الثروة السمكية )التوزيع الجغرافي لمصائد األسماك(. باحثين وباحثات 2 11

االستعماالت الحضرية للموارد المائية. )استعماالت المدينة، االستعمال  باحثين وباحثات 2 11
 الصناعي(

 اختبار+ابحاث+اسئلة قيوصف+تطبي

االستعماالت الحضرية للموارد المائية. )استعمال المياه في النقل،  باحثين وباحثات 2 12
 االستعماالت الزراعية(.

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

الموارد المعدنية )أنواع المعادن وتصنيفها، التوزيع الجغرافي، أمكانية  باحثين وباحثات 2 13
 ل(.االستغال

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

الموارد المعدنية )أنواع المعادن وتصنيفها، التوزيع الجغرافي، أمكانية  باحثين وباحثات 2 14
 االستغالل(.

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1حة الصف

 
  

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 الفكر الجغرافي اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ةبكالوريوس آداب في الجغرافي اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

بجغرافية الفكر و الفكر الجغرافي في العصور و إلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
 عن الفكر الجغرافي الحديث. االزمنة المختلفة، فضلا 

 

 
 



  
 2حة الصف

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
الفكر و الفكر الجغرافي في العصور و االزمنة المختلفة، فضالً عن الفكر الجغرافي  بجغرافية   -1أ

 الحديث.

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

 الطلبة و األستاذ.يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين 

 

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 ن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.منتصف الفصل، فضالً ع

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3حة الصف

 
  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .11
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 ساعة 31 الفكر الجغرافي GGi 229 لثانيةا
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    
    
 
 
 
 
 



  
 4حة الصف

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 ال ينطبق
 
 
 

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

م القبول المركزي التابع لدائرة الدراسات و التخطيط في وزارة يكون معيار المفاضلة بالقبول خاص بقس .1
 التعليم العالي و البحث العلمي.

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  .2
االنكليزية في حال حصوله على  % للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة07غالبًا ما تكون 
 % في شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 

مصدقة من قبل مديرية التربية، و ان يقدم فحص طبي )علمي، أدبي( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية  .3
 راض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى. يثبت خلوه من االم

 جأهم مصادر المعلومات عن البرنام .14

صبري فارس الهيتي، إبراهيم المشهداني، سعدي دمحم صالح السعدي، الفكر الجغرافي وطرق البحث،  .1
 .1891مطبعة جامعة الموصل، 

إعداد األطروحة  –محسن عبد الصاحب المظفر، تقنيات البحث المكاني وتحليالته عرض الطرائق    .2
 .2770يع، عمان، الجغرافية ومراحل انجازها، دار صفاء للنشر والتوز 

 
 



  
 5حة الصف

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 ضوعبالمو
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

          √ √ √  √ √ √ أساسي الفكر الجغرافي GGi 229 الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6حة الصف

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GGi 229 الفكر الجغرافي راسم / رمز المقر .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الثانيةالفصل الدراسي األول/ السنة الدراسية  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

بجغرافية الفكر و الفكر الجغرافي في العصور إلى تعريف الطلبة  يمييهدف البرنامج األكاد
 و االزمنة المختلفة، فضلا عن الفكر الجغرافي الحديث.

 
 

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

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

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

 البرنامج.



  
 7حة الصف

 
  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
عن الفكر الجغرافي  الفكر و الفكر الجغرافي في العصور و االزمنة المختلفة، فضالً  بجغرافية   -1أ

 الحديث.

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

ل الدراسي، و محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفص

 يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ.

 

 

 طرائق التقييم      
يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

ة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في بتحضير المواضيع قبل المناقش

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 
 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8حة الصف

 
  

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 باحثين وباحثات 2 1
البدايات االولى لفكر 

 الجغرافي
 - المناقشة

2 2 
الفكر الجغرافي في  باحثين وباحثات

 العصور القديمة
 المناقشة

- 

3 2 
الفكر الجغرافي  باحثين وباحثات

 العربي قبل االسالم
 المناقشة

- 

4 2 
الفكر الجغرافي  باحثين وباحثات

 العربي االسالمي
 المناقشة

- 

5 2 
أثر العرب في تطور  باحثين وباحثات

 الحركة التعليمية

 المناقشة

- 

6 2 
حركة الكشف  باحثين وباحثات

 الجغرافي

 المناقشة

- 

7 2 
مساهمة العرب في  باحثين وباحثات

 الكشوف الجغرافية

 المناقشة
- 

8 2 
الكشوف الجغرافية  باحثين وباحثات

 الحديثة
 المناقشة

- 

 - المناقشة المدارس الحديثة باحثين وباحثات 2 9
 - المناقشة االلمانية باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة الفرنسية باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة االنكليزية باحثين وباحثات 2 12
 - المناقشة االمريكية باحثين وباحثات 2 13

14 2 
المدرسة الجغرافية  باحثين وباحثات

 العربية المعاصرة
 المناقشة

- 

 - المناقشة مراجعة باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1لصفحة ا

 
  

 

 
 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 أسيا اإلقليميةجغرافية  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 الجغرافية بكالوريوس آداب في اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الطبيعية و  أسياعن جغرافية  األساسيةتزويد الطلبة بالمعلومات إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
المناخية، النبات الطبيعي،  األقاليملموقع و المساحة، البنية و التضاريس، المناخ و البشرية )ا

 السكان، النشاط االقتصادي(.

 

 



  
 2لصفحة ا

 
  

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
ساحة و البنية  و التضاريس و اإلقليمية ألسيا، من حيث الموقع و الممعرفة و فهم الطلبة للجغرافية  -1أ

       الخصائص البشرية.

  -2أ

  -3أ
  -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

يع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توز

 .األستاذالفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و  أسابيعيتم تقسيم المواضيع على 

 

 
 طرائق التقييم      

ل المطالبة يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خال

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3لصفحة ا

 
  

 

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

 ال توجد                                                  -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال توجد

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ال توجد

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 GRa 220 الثانية
أسيا جغرافية 

 اإلقليمية
 ساعة 31

  
 كالوريوس درجة الب

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    
    
 
 
 
 
 
 



  
 4لصفحة ا

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

يط في وزارة يكون معيار المفاضلة بالقبول خاص بقسم القبول المركزي التابع لدائرة الدراسات و التخط .1
 التعليم العالي و البحث العلمي.

هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  األولىمعيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية  .2
% للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على 07غالبًا ما تكون 

 .اإلعداديةي شهادة % ف07من  أكثردرجة 
يقدم فحص طبي يثبت  أنمصدقة من قبل مديرية التربية، و )علمي، أدبي(  اإلعداديةان يقدم الطالب شهادة 

 .األخرى ، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية األمراضخلوه من 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 عامة للقارات( الكتاب المنهجي.أنور مهدي صالح، يوسف يحيى طعماس )الجغرافية ال .1
 تقارير من االنترنت. .2
 جغرافية العراق اإلقليمية. .3

 



  
 5لصفحة ا

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

أسيا جغرافية  GRa 220 الثانية

 لقليميةاإل
                √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية اآلدابجامعة بغداد /  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GRa 220جغرافية اسيا االقليمية /  اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 / السنة الدراسية الثانيةاألولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الطبيعية و  أسياعن جغرافية  األساسيةتزويد الطلبة بالمعلومات إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
المناخية، النبات الطبيعي،  األقاليمالبشرية )الموقع و المساحة، البنية و التضاريس، المناخ و 

 دي(.السكان، النشاط االقتصا

 

 

 ديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكا

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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
معرفة و فهم الطلبة للجغرافية اإلقليمية ألسيا، من حيث الموقع و المساحة و البنية  و التضاريس و  -1أ

       الخصائص البشرية.

  -2أ

  -3أ
  -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

 اضيع ما بين الطلبة و األستاذ.يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المو

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 صل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.منتصف الف

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    

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

 ال توجد                                                 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 - المناقشة قارة أسيا  باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي باحثين وباحثات 2 2

 - المناقشة البنية العامة لقارة اسيا باحثين وباحثات 2 3
 - المناقشة التركيب الجيولوجي باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة تضاريس القارة باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة المناخ واألحوال المناخية  احثين وباحثاتب 2 6
 - المناقشة العوامل المؤثرة في المناخ باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة األقاليم المناخية باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة الغطاء النباتي باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة الموارد المائية باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة سكان القارة باحثين وباحثات 2 11

12 2 
النشاط السكاني، الزراعة واهم المحاصيل  باحثين وباحثات

 الزراعية

 المناقشة
- 

 - المناقشة الثروة المعدنية واهم الصناعات في القارة باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة التجارة في القارة باحثين وباحثات 2 14



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 البحار و المحيطاتجغرافية  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 في الجغرافية بكالوريوس آداب اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ونظريات  بماهية جغرافية البحار و المحيطاتإلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
المحيطات، فضاًل عن أهمية البحار و المحيطات في الحياة العلمية و العملية،  نشأت البحار و

كذلك يهدف الى البرنامج الى معرفة الطلبة الى أهم خصائص البحار و المحيطات و انواع 
 حركات البحار و المحيطات، فضاًل عن دراسة تطبيقية ألحد البحار العربية.
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 التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       بماهية جغرافية البحار و المحيطات.معرفة و فهم الطلبة  -1أ

 بنظريات نشأت البحار و المحيطات.معرفة و فهم الطلبة  -2أ

 خصائص الفيزياوية و الكيمياوية للبحار و المحيطات.معرفة و فهم الطلبة الى اهم  -3أ
 حركات مياه البحار و المحيطات من مد وجزر وامواج وتيارات بحرية.هم الطلبة الى أهم معرفة و ف -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

بة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطل

فضالً عن ، األستاذالفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و  أسابيعيتم تقسيم المواضيع على 

 .األكاديميلفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج  بالبحار و المحيطات و نشأتهاالخاصة  األفالمعرض 

 

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 ية الفصل و قبل االمتحان النهائي.منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نها

 

 

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد
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 طرائق التقييم    
 

 

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

 ال توجد                                                  -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال توجد

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ال توجد

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

المقرر أو رمز 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 GSO 226 الثانية
جغرافية البحار و 

 المحيطات
 ساعة 31

  
 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

 المعهد(علقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة المت ع)وضمعيار القبول  .14

يكون معيار المفاضلة بالقبول خاص بقسم القبول المركزي التابع لدائرة الدراسات و التخطيط في وزارة  .1
 التعليم العالي و البحث العلمي.

هي معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و  .2
% للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على 07غالبًا ما تكون 
 % في شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 

ان يقدم الطالب شهادة االعدادية مصدقة من قبل مديرية التربية، و ان يقدم فحص طبي يثبت خلوه من 
 الثبوتية الشخصية االخرى.االمراض، فضاًل عن المستمسكات 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

حسنننن سنننيد احمننند ابنننو العيننننين، االقيانوغرافينننا، دراسنننات فننني جغرافينننة البحنننار والمحيطنننات، م سسنننة الثقافنننة  .1
 .1701الجامعية، اإلسكندرية، 

العلمني، جامعنة بغنداد، مهدي دمحم علي الصحاف، جغرافية البحار والمحيطنات، وزارة التعلنيم العنالي والبحنث  .2
1792. 

 .1791عبد االله رزوقي كربل، المدخل الى جغرافية البحار والمحيطات، جامعة البصرة،  .3
 .1701دمحم عبد الرزاق مناع، الكائنات البحرية، منافعها وأضرارها، طرابلس، ليبيا،  .4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 قولةالمهارات العامة والمن

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

جغرافية البحار  GSO 226 الثانية

 و المحيطات
             √ √ √ √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GSO 226محيطات / البحار و جغرافية ال اسم / رمز المقرر .3

 بوربوينت+محاضرات تفاعلية البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي )كورسات( الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ونظريات  ية البحار و المحيطاتبماهية جغرافإلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
نشأت البحار و المحيطات، فضاًل عن أهمية البحار و المحيطات في الحياة العلمية و العملية، 
كذلك يهدف الى البرنامج الى معرفة الطلبة الى أهم خصائص البحار و المحيطات و انواع 

 لعربية.حركات البحار و المحيطات، فضاًل عن دراسة تطبيقية ألحد البحار ا
 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
       معرفة و فهم الطلبة بماهية جغرافية البحار و المحيطات. -1أ

 معرفة و فهم الطلبة بنظريات نشأت البحار و المحيطات. -2أ

 لبحار و المحيطات.معرفة و فهم الطلبة الى اهم خصائص الفيزياوية و الكيمياوية ل -3أ
 معرفة و فهم الطلبة الى أهم حركات مياه البحار و المحيطات من مد وجزر وامواج وتيارات بحرية. -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

ضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و محا

يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ، فضالً عن 

 ع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.عرض األفالم الخاصة بالبحار و المحيطات و نشأتها لفهم المواضي

 

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 فصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.منتصف ال

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    

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

 ال توجد                                                 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 وباحثات باحثين 2 1
جغرافية البحار والمحيطات )التعريف 

 والمفهوم(.
 - المناقشة

2 2 
أهمية علوم البحار والمحيطات في  باحثين وباحثات

 الحياة العلمية.
 المناقشة

- 

3 2 
بعض الحقائق واألرقام عن البحار  باحثين وباحثات

 والمحيطات.
 المناقشة

- 

 - المناقشة + عرض فيديو المحيطات:نظريات نشأة البحار و باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة +  عرض فيديو نظريات نشأة البحار والمحيطات: باحثين وباحثات 2 5

 - المناقشة + عرض فيديو نظريات نشأة البحار والمحيطات: باحثين وباحثات 2 6

 - المناقشة +  عرض فيديو نظريات نشأة البحار والمحيطات: باحثين وباحثات 2 7

 - المناقشة مصدر مياه البحار والمحيطات. باحثين وباحثات 2 8

9 2 
الذبذبات في مستوى مياه البحار  باحثين وباحثات

 والمحيطات.
 المناقشة

- 

 - المناقشة التوزيع الجغرافي للبحار والمحيطات. باحثين وباحثات 2 11

11 2 
خصائص مياه البحار والمحيطات  باحثين وباحثات

 لحرارة، الضوء(.)الملوحة، ا
 المناقشة

- 

12 2 
 -حركة المياه في البحار والمحيطات باحثين وباحثات

 األمواج
 المناقشة + عرض فيديو

- 

13 2 
 -حركة المياه في البحار والمحيطات  باحثين وباحثات

 المد والجزر، التيارات البحرية
 المناقشة +  عرض فيديو

- 

 - المناقشة ورفولوجية الساحلية.الظواهر الجيوم باحثين وباحثات 2 14

 - المناقشة دراسة تطبيقية )احد البحار العربية(. باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية اوربا اإلقليمية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 الجغرافية بكالوريوس آداب في اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الطبيعية  اوربايهدف البرنامج األكاديمي إلى تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن جغرافية 
الموقع و المساحة، البنية و التضاريس، المناخ و األقاليم المناخية، النبات و البشرية )

 الطبيعي، السكان، النشاط االقتصادي(.

 

 

 
 



 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 المعرفة والفهم -أ

لمساحة و البنية  و التضاريس معرفة و فهم الطلبة للجغرافية اإلقليمية ألوربا، من حيث الموقع و ا -1أ

 و الخصائص البشرية.      
  -2أ

  -3أ

  -4أ
 

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

وزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل ت

 يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ.

 

 
 طرائق التقييم      

الل المطالبة يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خ

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 
 مهارات التفكير-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    
 



 

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

 ال توجد                                                  -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ال توجد

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 ال توجد
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 ال يوجد الثانية
جغرافية اوربا 

 اإلقليمية
 ساعة 31

  

 البكالوريوس درجة 
     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    
    
 
 
 
 
 
 



 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .14

تخطيط في وزارة يكون معيار المفاضلة بالقبول خاص بقسم القبول المركزي التابع لدائرة الدراسات و ال .1
 التعليم العالي و البحث العلمي.

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية األولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  .2
% للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على 07غالبًا ما تكون 
 % في شهادة اإلعدادية.07درجة أكثر من 

ان يقدم الطالب شهادة اإلعدادية )علمي، أدبي( مصدقة من قبل مديرية التربية، و أن يقدم فحص طبي يثبت 
 خلوه من األمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية األخرى.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 العامة للقارات( الكتاب المنهجي. أنور مهدي صالح، يوسف يحيى طعماس )الجغرافية .1
 تقارير من االنترنت. .2
 جغرافية العراق اإلقليمية. .3

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

جغرافية اوربا  ال يوجد الثانية

 إلقليميةا
                √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية اآلداب جامعة بغداد / المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GRe 228جغرافية أوربا االقليمية/  اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي الثاني/ السنة الدراسية الثانية الفصل / السنة .6

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الطبيعية  اوربايهدف البرنامج األكاديمي إلى تزويد الطلبة بالمعلومات األساسية عن جغرافية 
و البشرية )الموقع و المساحة، البنية و التضاريس، المناخ و األقاليم المناخية، النبات 

 تصادي(.الطبيعي، السكان، النشاط االق

 

 

 اديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األك

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.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم -أ

معرفة و فهم الطلبة للجغرافية اإلقليمية ألوربا، من حيث الموقع و المساحة و البنية  و التضاريس  -1أ

 و الخصائص البشرية.      
  -2أ

  -3أ

  -4أ
 

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

 المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ.يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة 

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي. منتصف

 
 مهارات التفكير-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    

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

 ال توجد                                                 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 - المناقشة قارة أوربا  باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة البنية العامة لقارة أوربا باحثين وباحثات 2 3
 - المناقشة التركيب الجيولوجي باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة تضاريس القارة باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة المناخ واألحوال المناخية  باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة العوامل المؤثرة في المناخ باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة األقاليم المناخية باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة الغطاء النباتي باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة الموارد المائية باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة سكان القارة باحثين وباحثات 2 11

12 2 
النشاط السكاني، الزراعة واهم المحاصيل  باحثين وباحثات

 الزراعية

 المناقشة
- 

 - المناقشة الثروة المعدنية واهم الصناعات في القارة باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة التجارة في القارة باحثين وباحثات 2 14



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية حياتية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ةبكالوريوس آداب في الجغرافي اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

إلى تعريف الطلبة بماهية الجغرافية الحياتية، فضاًل عن التعرف  يهدف البرنامج األكاديمي
يوانات والتصانيف الخاصة بالمملكتين النباتية والحيوانية، وطرق على أنواع النباتات والح

 انتشار النباتات، فضاًل عن التطرق بايجاز الى اهم المناطق النباتية والحيوانية في العالم

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       فية الحياتية.معرفة و فهم الطلبة للجغرا -1أ

 معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة بالنباتات و الحيوانات -2أ

 معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في نمو و انتشار النباتات و الحيوانات -3أ
 ميزاتها.معرفة و فهم الطلبة الى أهم المناطق النباتية الرئيسة، فضالً عن أهم المناطق الحيوانية و م -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

فضالً عن ، األستاذالفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و  أسابيعسيم المواضيع على يتم تق

 .األكاديميالخاصة بالحيوانات  و النباتات لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج  األفالمعرض 

 

 
 طرائق التقييم      

هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور 

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 

 

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 ال توجد                                                  -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال توجد

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ال توجد

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 ساعة 31 افية حياتيةجغر GBg 225 الثانية
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    
    
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

التابع لدائرة الدراسات و التخطيط في وزارة يكون معيار المفاضلة بالقبول خاص بقسم القبول المركزي  .1
 التعليم العالي و البحث العلمي.

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  .2
ل حصوله على % للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حا07غالبًا ما تكون 
 % في شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 

مصدقة من قبل مديرية التربية، و ان يقدم فحص طبي يثبت )علمي، أدبي( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

، عبد علي الخفاف، الجغرافية الحياتية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة علي حسين الشلش .1
 .1891البصرة، مطبعة جامعة البصرة، البصرة، 

التعليم العالي والبحث  خالص حسني األشعب، أنور مهدي صالح، الموارد الطبيعية وصيانتها، وزارة .1
 .1899العلمي، جامعة بغداد، مطبعة جامعة الموصل، الموصل، 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 المقرر اسم رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

             √ √ √ √ سيأسا جغرافية حياتية GBg 225 الثانية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دابجامعة بغداد / كلية اآل المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GBg 225جغرافية حياتية/  اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي الثاني/ السنة الدراسية الثانية الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 عداد هذا الوصف تاريخ إ .8

 أهداف المقرر .9

إلى تعريف الطلبة بماهية الجغرافية الحياتية، فضاًل عن التعرف  يهدف البرنامج األكاديمي
على أنواع النباتات والحيوانات والتصانيف الخاصة بالمملكتين النباتية والحيوانية، وطرق 

 المناطق النباتية والحيوانية في العالم انتشار النباتات، فضاًل عن التطرق بايجاز الى اهم

 

 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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية الحياتية. -1أ

 معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة بالنباتات و الحيوانات -2أ

 المؤثرة في نمو و انتشار النباتات و الحيواناتمعرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل  -3أ
 معرفة و فهم الطلبة الى أهم المناطق النباتية الرئيسة، فضالً عن أهم المناطق الحيوانية و مميزاتها. -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

يتم تقسيم المواضيع على اسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ، فضالً عن 

 انات  و النباتات لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج االكاديمي.عرض االفالم الخاصة بالحيو

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

يومية ، و امتحان في بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه ال

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    

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

 ال توجد                                                 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 ة التعليمطريق

طريقة 

 التقييم

 باحثين وباحثات 2 1
 الجغرافية الحياتية

 )المصطلح والمفهوم(
 - المناقشة

أسس تصنيف المملكة  باحثين وباحثات 2 2

 النباتية.
 المناقشة

- 

أسس تصنيف المملكة  باحثين وباحثات 2 3

 الحيوانية.
 المناقشة

- 

4 2 
العوامل التي تتحكم  باحثين وباحثات

 ع الغطاء النباتي.بتوزي
 

 المناقشة

- 

 تطور النبات. باحثين وباحثات 2 5
 

 المناقشة
- 

6 2 
اهمية التاريخ الجيولوجي  باحثين وباحثات

 في توزيع النباتات.
 

 + عرض فيديو المناقشة

- 

7 2 
التوطن واالنقطاع في  باحثين وباحثات

 الجغرافية الحياتية.
 

 المناقشة

- 

 - المناقشة عوامل املؤثرة يف منو النبااتت.ال باحثين وباحثات 2 8

 - المناقشة العوامل املؤثرة يف منو النبااتت. باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة طرق انتشار النبااتت الطبيعية باحثين وباحثات 2 11

 - المناقشة االنتشار احليواين باحثين وباحثات 2 11

 - + عرض فيديو المناقشة الرئيسة يف العاملاجملاميع النباتية  باحثين وباحثات 2 12

 - +  عرض فيديو المناقشة اجملاميع النباتية الرئيسة يف العامل باحثين وباحثات 2 13

 - عرض فيديو .املناطق احليوانية الرئيسية باحثين وباحثات 2 14

 - عرض فيديو .املناطق احليوانية الرئيسية باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جيومورفولوجية تطبيقية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 لجغرافيةبكالوريوس آداب في ا اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعريف الطلبة بعلم الجيومورفولوجيا وأهم الميادين التطبيقية لـ،  إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
راســــة لعلــــم الجيومورفولوجيــــا التطبيقيــــة  فضــــرا عــــن وســــائ  البحــــث لدراســــة ومنــــاهج الد

 الجيومورفولوجيا التطبيقية كذلك تطبيقات نتائج الدراسات الجيومورفولوجية.
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
 جيا وأهم الميادين التطبيقية لهبعلم الجيومورفولومعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 مناهج الدراسة لعلم الجيومورفولوجيا التطبيقية.لمعرفة و فهم الطلبة  -2أ

 وسائل البحث لدراسة الجيومورفولوجيا التطبيقية.معرفة و فهم الطلبة الى اهم  -3أ
 تطبيقات نتائج الدراسات الجيومورفولوجية.معرفة و فهم الطلبة الى أهم  -4أ

 
 

 الخاصة بالموضوع  لمهاراتا-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

فضالً عن ، األستاذالفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و  أسابيعى يتم تقسيم المواضيع عل

لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج بالتطبيقات االنشائية للجيومورفولوجيا التطبيقية الخاصة  األفالمعرض 

 .األكاديمي

 

 
 طرائق التقييم      

 ث محاور هي   مدى تقبل الطال  للمواضيع من خالل المطالبة يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثال

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 

 

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 ال توجد                                                  -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال توجد

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ال توجد

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 GAG 218 الثانية
جيومورفولوجيا 

 تطبيقية
 ساعة 31

  
 درجة البكالوريوس 

     تتطل  )س( ساعة معتمدة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

القبول المركزي التابع لدائرة الدراسات و التخطيط في وزارة  يكون معيار المفاضلة بالقبول خاص بقسم .1
 التعليم العالي و البحث العلمي.

هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  األولىمعيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية  .2
االنكليزية في حال حصوله على % للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة 07غالبًا ما تكون 
 .اإلعدادية% في شهادة 07درجة اكثر من 

مصدقة من قبل مديرية التربية، و ان يقدم فحص طبي يثبت خلوه من  اإلعداديةان يقدم الطالب شهادة 
 .األخرى ، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية اإلمراض

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

داود، علببم كشببكال سببط  األرض التطبيقببي رالجيومورفولوجيببا التطبيقيببةع، وزارة التعلببيم العببالي تغلببب جببرجي   .1
والبحبببث العلمببببي، الجامعببببة المستنصببببرية، كليببببة التربيببببة، الببببدار الجامعيببببة للطباعببببة والنشببببر والترجمببببة، البصببببرة، 

2772. 
 .2770مان، االردن، حسن رمضان سالمة، كصول الجيومورفولوجيا، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ع .2
وفيبببس حسبببين الخشببباب، احمبببد سبببعيد حديبببد، عببببد العزيبببز حميبببد الحبببديثي، الجيومورفولوجيبببا التطبيقيبببة، الجبببز   .3

الثبباني، الطبعببة االولببى، وزارة التعلببيم العببالي والبحبببث العلمببي، دار الكتببب للطباعببة والنشببر، جامعببة الموصبببل، 
 .1897الموصل، 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 قولةالمهارات العامة والمن

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

جيومورفولوجيا  GAG 218 الثانية

 تطبيقية
             √ √ √ √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GAG 218جيومورفولوجيا تطبيقية /  اسم / رمز المقرر

 بوربوينت + محاضرات تفاعلية لبرامج التي يدخل فيهاا

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .3

 فصلي )كورسات( الفصل / السنة .4

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .5

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

يا وأهم الميادين التطبيقية لـ،  تعريف الطلبة بعلم الجيومورفولوجإلى  يهدف البرنامج األكاديمي
ومنــــاهج الدراســــة لعلــــم الجيومورفولوجيــــا التطبيقيــــة  فضــــرا عــــن وســــائ  البحــــث لدراســــة 

 الجيومورفولوجيا التطبيقية كذلك تطبيقات نتائج الدراسات الجيومورفولوجية.
 

 

 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .8

 والفهم  المعرفة-أ
 بعلم الجيومورفولوجيا وأهم الميادين التطبيقية لهو فهم الطلبة  معرفة -1أ

 مناهج الدراسة لعلم الجيومورفولوجيا التطبيقية.معرفة و فهم الطلبة ل -2أ

 وسائل البحث لدراسة الجيومورفولوجيا التطبيقية.معرفة و فهم الطلبة الى اهم  -3أ
 دراسات الجيومورفولوجية.تطبيقات نتائج المعرفة و فهم الطلبة الى أهم  -4أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

راسي، و محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الد

يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ، فضالً عن 

عرض األفالم الخاصة بالتطبيقات االنشائية للجيومورفولوجيا التطبيقية لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج 

 األكاديمي.

 

 
 طرائق التقييم      

ة و البرنامج األكاديمي على ثال ث محاور هي   مدى تقبل الطال  للمواضيع من خالل المطالبة يتم تقييم الطلب

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    

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

 ال توجد                                                 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .9

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 - المناقشة تعريف الجيومورفولوجيا  باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة لميادين التطبيقية للجيومورفولوجياأهم ا باحثين وباحثات 2 2

3 2 
مناهج الدراسة لعلم الجيومورفولوجيا  باحثين وباحثات

 التطبيقية.
 المناقشة

- 

 - المناقشة ابعاد الجيومورفولوجيا التطبيقية. باحثين وباحثات 2 4

5 2 
وسائل البحث لدراسة الجيومورفولوجيا  باحثين وباحثات

 التطبيقية.

 اقشةالمن
- 

6 2 
الدراسة الموقعية لتكوينات مظاهر  باحثين وباحثات

 السطح 

+ عرض  المناقشة

 فيديو
- 

 - المناقشة )أوالً الصخور، ثانيا التربة(. باحثين وباحثات 2 7

8 2 
تطبيقات نتائج الدراسات  باحثين وباحثات

 الجيومورفولوجية.
 المناقشة

- 

9 2 
جيومورفية في تخطيط دور الدراسات ال باحثين وباحثات

 المشاريع الهندسية.
+ عرض  المناقشة

 فيديو
- 

11 2 
دور الجيومورفولوجيا في تخطيط وبناء  باحثين وباحثات

 الطرق.
+  عرض  المناقشة

 فيديو
- 

11 2 
دور الجيومورفولوجيا في تخطيط وبناء  باحثين وباحثات

 الطرق.
+ عرض  المناقشة

 فيديو
- 

12 2 
ور الجيومورفولوجيا في تخطيط د باحثين وباحثات

 المطارات.
+  عرض  المناقشة

 فيديو
- 

13 2 
دور الجيومورفولوجيا في تخطيط  باحثين وباحثات

 مشاريع السدود والخزانات.
+ عرض  المناقشة

 فيديو
- 

14 2 
دور الجيومورفولوجي في التحقق من  باحثين وباحثات

 وجود الموارد الطبيعية.
+  عرض  المناقشة

 وفيدي
- 

15 2 
دور الجيومورفولوجي في التحقق من  باحثين وباحثات

 وجود الموارد الطبيعية.
+ عرض  المناقشة

 فيديو
- 
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية االراضي الجافة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 لجغرافيةبكالوريوس آداب في ا اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

فاف، و االراضي الجافة، و االسباب الطبيعية للجإلى تعريف الطلبة بماهية  يهدف البرنامج األكاديمي
التوزيع الجغرافي لألراضي الجافة، فضاًل عن المناخ و اشكال السطح، و المياه و السكان و االنشطة 

 البشرية في االراضي الجافة.
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       .و فهم الطلبة لجغرافية االراضي الجافة معرفة -1أ

 معرفة و فهم الطلبة لألسباب الطبيعية للجفاف -2أ

 لبة الى اهم المناطق المتعرضة للجفاف في العالممعرفة و فهم الط -3أ
الموارد المائية و االشكال االرضية و السكان و انشطتهم في المناطق معرفة و فهم الطلبة الى  -4أ

 الجافة.

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

لمواضيع ما بين الطلبة و األستاذ، فضالً عن يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة ا

 عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في بتحضير المواضيع قبل المناقشة 

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 
  التفكير مهارات-ج

 إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثارة االسئلة و إثارة رغبة المعرفة لديهم. -1ج         

 لمحاضرة قادمةإعطاء اسئلة  -2ج

 استثارة معلومات و خزين الطالب المعرفي من خالل المناقشة و اإلجابة عن التساؤالت-3ج

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 إثارة االفكار. -
 محاولة اشراك الطالب بالمناقشة مع بعضهم البعض. -
 وضع حلول للمشاكل التي تثار و محاولة فهم اسبابها -

 
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة، اختبار الكتاب المفتوح، انجاز التقارير، و المقاالت العلمية
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 ق التقييم طرائ         

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 GDL 449 الرابعة
جغرافية االراضي 

 الجافة 
2 

  
 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     حد ساعة كورس وا 31
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

التأثير في الطالب من خالل طريقة عرض المعلومات و مناقشتها و تسلسل االفكار للوصول الى النتائج و 
المعالجات اي محاولة تعليم الطالب، فضاًل عن المعرفة و طريقة ترتيب االفكار و وضعها و اختيار االلفاظ 

 بير عنها لتصل الفكرة مفهومة و واضحة بأقل الكلمات قدر االمكان.المناسبة للتع
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

-  
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 مخطط مهارات المنهج

 لمربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

جغرافية  GDL 449 الرابعة

 االراضي الجافة
     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GDL 449 جغرافية االراضي الجافة  اسم / رمز المقرر .3

 - البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الرابعة/  األولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

جافة، و االسباب الطبيعية للجفاف، و االراضي الإلى تعريف الطلبة بماهية  يهدف البرنامج األكاديمي
التوزيع الجغرافي لألراضي الجافة، فضاًل عن المناخ و اشكال السطح، و المياه و السكان و االنشطة 

 البشرية في االراضي الجافة.
 
 
 

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

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
       .االراضي الجافةو فهم الطلبة لجغرافية  معرفة -1أ

 معرفة و فهم الطلبة لألسباب الطبيعية للجفاف -2أ

 لبة الى اهم المناطق المتعرضة للجفاف في العالممعرفة و فهم الط -3أ
الموارد المائية و االشكال االرضية و السكان و انشطتهم في المناطق معرفة و فهم الطلبة الى  -4أ

 الجافة.
 موضوع الخاصة بال المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

اسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ، فضالً عن يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدر

 عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

واضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في بتحضير الم

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 
  التفكير مهارات-ج

 .إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثارة االسئلة و إثارة رغبة المعرفة لديهم -1ج         

 إعطاء اسئلة لمحاضرة قادمة -2ج

 استثارة معلومات و خزين الطالب المعرفي من خالل المناقشة و اإلجابة عن التساؤالت-3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 إثارة االفكار. -
 محاولة اشراك الطالب بالمناقشة مع بعضهم البعض. -
 وضع حلول للمشاكل التي تثار و محاولة فهم اسبابها -

 رائق التقييم ط   

 االسئلة المباشرة، اختبار الكتاب المفتوح، انجاز التقارير، و المقاالت العلمية
  
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع ةالمطلوب

1 2 
باحثين 

 وباحثات
 الجافة. األراضيمفهوم 

 
 - المناقشة

2 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة الطبيعية للجفاف. األسباب

- 

3 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة التوزيع الجغرافي لألراضي الجافة.

- 

4 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة الجافة. األراضيناخ م

- 

5 2 
باحثين 

 وباحثات
 األشكال) األرضيالنظام 

 الجيومورفية(.
+  المناقشة

  عرض فيديو
- 

6 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة النظام المائي )الموارد المائية(.

- 

7 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة سكان االراضي الجافة.

- 

8 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة الطبيعية للجفاف. األسباب

- 

9 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة التوزيع الجغرافي لألراضي الجافة.

- 

11 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة الجافة. األراضيمناخ 

- 

11 2 
باحثين 

 وباحثات
 األشكال) األرضيالنظام 

 الجيومورفية(.
 المناقشة

- 

12 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة د المائية(.النظام المائي )الموار

- 

13 2 
باحثين 

 وباحثات
 النظام البيئي و االقتصادي.

 
 المناقشة

- 

14 2 
باحثين 

 وباحثات
 النظام البيئي و االجتماعي.

 )المصطلح والمفهوم(
 المناقشة

- 
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 إقليم مدينة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( لنظام الدراسي  ا .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

رف تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن مبادئ و نظريات اقليم المدينة ليتعيهدف البرنامج األكاديمي إلى 
الطالب عن مفهومه و أهميته و أسباب دراسته و توظيف كل ذلك في البحث العلمي مع ربط كل ذلك بطبيعة 

 المدن و واقعها

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 جعل الطلبة قادرين على ان:والفهم  المعرفة-أ
 و أهميته و اسباب دراستهيتعرف الطالب على مفهوم اقليم المدينة  -1أ

 ما هي العوامل التي تحد من توسعه -2أ

 عالقة اقليم المدينة بالمدينة و اهمية ذلك وأثره على حياة المدينة و اقتصادها -3أ

 تعريف الطلبة على النظريات التي اهتمت بتفسير و تحديد اقليم المدينة -4أ

 ة.التعرف على اقليم بعض المدن العالمي و العربي -5أ

 دراسة اقليم مدينة بغداد و كيفية تحديده عبر مراحل زمنية متالحقة و أهمية ذلك -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 تحليل الطالب للمعلومات ألدراك أنواع االقاليم للمدينة و أهميتها و سبل تحديدها– 1ب 

 تفسير المشاكل المتعلقة بتحديد اقليم المدينة  - 2ب 

 يم معلوماتهم لتحقيق الهدف االخير و هدفهم اعادة و تطبيقها على ارض الواقعتنظ   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة و المناقشة و إثارة التساؤالت

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية

 االختبارات الشفوية

 انجاز التقارير و أنشطة أخرى
  التفكير مهارات-ج

 إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثارة االسئلة و إثارة رغبة المعرفة لديهم. -1ج         

 إعطاء اسئلة لمحاضرة قادمة -2ج

 استثارة معلومات و خزين الطالب المعرفي من خالل المناقشة و اإلجابة عن التساؤالت-3ج

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 إثارة االفكار. -
 ب بالمناقشة مع بعضهم البعض.محاولة اشراك الطال -
 وضع حلول للمشاكل التي تثار و محاولة فهم اسبابها -

 
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة، اختبار الكتاب المفتوح، انجاز التقارير، و المقاالت العلمية
  

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 قليم مدينةإ ال يوجد الرابعة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

التأثير في الطالب من خالل طريقة عرض المعلومات و مناقشتها و تسلسل االفكار للوصول الى النتائج و 
طالب، فضاًل عن المعرفة و طريقة ترتيب االفكار و وضعها و اختيار االلفاظ المعالجات اي محاولة تعليم ال

 المناسبة للتعبير عنها لتصل الفكرة مفهومة و واضحة بأقل الكلمات قدر االمكان.
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  علميشهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و ال

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 ، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بيت الحكمة.الكتاب المنهجي، إقليم المدينة، خالص حسني االشعب -
 0202، دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزيع، ، صبري فارس الهيتيجغرافية المدن -
 0200، عباس سالم، دار المسيرة،  جغرافية المدن -
 التقارير و البحوث و تقارير االنترنت. -

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 مالمعرفة والفه
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي إقليم المدينة ال يوجد الرابعة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية قسم القسم الجامعي / المركز .2

 إقليم المدينة اسم / رمز المقرر .3

 جغرافية المدن البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الرابعة/  األولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الطلبة بالمعلومات االساسية عن مفاهيم و اساسيات  و أهمية اقليم المدينة و اسباب دراسته و  تزويد
النظريات التي اهتمت بتفسيره و دراسته و توظيف كل ذلك في البحث العلمي و السيما في البحوث 

 ائفها.التطبيقية لما لهذا الموضوع من أهمية مباشرة في حياة المدينة واقتصادها و ادائها لوظ
 
 
 

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

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 جعل الطلبة قادرين على ان:والفهم  المعرفة-أ
 يتعرف الطالب على مفهوم اقليم المدينة و أهميته و اسباب دراسته -1أ

 ما هي العوامل التي تحد من توسعه -2أ

 ى حياة المدينة و اقتصادهاعالقة اقليم المدينة بالمدينة و اهمية ذلك وأثره عل -3أ

 تعريف الطلبة على النظريات التي اهتمت بتفسير و تحديد اقليم المدينة -4أ

 التعرف على اقليم بعض المدن العالمي و العربية. -5أ

 دراسة اقليم مدينة بغداد و كيفية تحديده عبر مراحل زمنية متالحقة و أهمية ذلك -6أ
 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 تحليل الطالب للمعلومات ألدراك أنواع االقاليم للمدينة و أهميتها و سبل تحديدها– 1 ب

 تفسير المشاكل المتعلقة بتحديد اقليم المدينة  - 2ب 

 تنظيم معلوماتهم لتحقيق الهدف االخير و هدفهم اعادة و تطبيقها على ارض الواقع   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة و إثارة التساؤالت المحاضرة و

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية

 االختبارات الشفوية

 انجاز التقارير و أنشطة أخرى
  التفكير مهارات-ج

 إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثارة االسئلة و إثارة رغبة المعرفة لديهم. -1ج         

 إعطاء اسئلة لمحاضرة قادمة -2ج

 تثارة معلومات و خزين الطالب المعرفي من خالل المناقشة و اإلجابة عن التساؤالتاس-3ج

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 إثارة االفكار. -
 محاولة اشراك الطالب بالمناقشة مع بعضهم البعض. -
 وضع حلول للمشاكل التي تثار و محاولة فهم اسبابها -

 
 طرائق التقييم    

 اختبار الكتاب المفتوح، انجاز التقارير، و المقاالت العلميةاالسئلة المباشرة، 
  
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع المطلوبة

 المناقشة اقليم المدينة مفهومه و اهميته باحثين وباحثات 2 1
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

 اقليم المدينة مفهومه و اهميته باحثين وباحثات 2 2
اسئلة شفوية و  المناقشة

 تحريرية

 النظريات التي فسرت االقليم باحثين وباحثات 2 3
ية و اسئلة شفو المناقشة

 تحريرية

4 2 
 النظريات التي فسرت االقليم باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

 اسس تحديد اقليم المدينة باحثين وباحثات 2 5
اسئلة شفوية و  المناقشة

 تحريرية

 باحثين وباحثات 2 6
اسئلة شفوية و  المناقشة اسس تحديد اقليم المدينة

 تحريرية

7 2 
 اسلوب التخطيط للمدينة و اقليمها حثاتباحثين وبا

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

8 2 
 اسلوب التخطيط للمدينة و اقليمها باحثين وباحثات

اسئلة شفوية و  المناقشة

 تحريرية

9 2 
 اقليم المدينة و دورها في التخطيط ااالقليمي باحثين وباحثات

اسئلة شفوية و  المناقشة

 تحريرية

11 2 
 اقليم المدينة و دورها في التخطيط ااالقليمي ن وباحثاتباحثي

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

11 2 
 اسلوب التخطيط للمدينة و اقليمها في العراق باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

12 2 
 اسلوب التخطيط للمدينة و اقليمها في العراق باحثين وباحثات

شفوية و اسئلة  المناقشة

 تحريرية

13 2 
تجربة العراق التخطيطية في تحديد اقليم  باحثين وباحثات

 المناقشة مدينة بغداد
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

14 2 
تجربة العراق التخطيطية في تحديد اقليم  باحثين وباحثات

 المناقشة مدينة بغداد
اسئلة شفوية و 

 تحريرية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية التربة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

في  جغرافية التربة، و العوامل و العمليات التي تؤثرإلى تعريف الطلبة بماهية  يهدف البرنامج األكاديمي
 تكوينها، فضاًل عن خصائصها الطبيعية و الكيميائية، و توزيعها الجغرافي.

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       و فهم الطلبة لجغرافية التربة معرفة -1أ

 في تكوين التربةمعرفة و فهم الطلبة للعوامل الطبيعية و البشرية المؤثرة  -2أ

 لبة الى اهم الخصائص الطبيعية و الكيميائية للتربةمعرفة و فهم الط -3أ
 التوزيع الجغرافي للترب في العالممعرفة و فهم الطلبة الى  -4أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ، فضالً عن 

 اضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.عرض األفالم الخاصة لفهم المو

 

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في 

 الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي. منتصف

 
  التفكير مهارات-ج

 إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثارة االسئلة و إثارة رغبة المعرفة لديهم. -1ج         

 طرح التساؤالت إلثارة افكار الطالب و تحفيزه على االجابة -2ج

 طالب المعرفي من خالل المناقشة و اإلجابة عن التساؤالتاستثارة معلومات و خزين ال-3ج

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 .عبر التساؤالت إثارة االفكار -
 محاولة اشراك الطالب بالمناقشة مع بعضهم البعض. -
 وضع حلول للمشاكل التي تثار و محاولة فهم اسبابها -

 
 طرائق التقييم    

 كتاب المفتوح، انجاز التقارير، و المقاالت العلميةاالسئلة المباشرة، اختبار ال
  

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 البرنامج  بنية .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 جغرافية التربة GSg 458 الرابعة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 لتطور الشخصيالتخطيط ل .13

التأثير في الطالب من خالل طريقة عرض المعلومات و مناقشتها و تسلسل االفكار للوصول الى النتائج و 
المعالجات اي محاولة تعليم الطالب، فضاًل عن المعرفة و طريقة ترتيب االفكار و وضعها و اختيار االلفاظ 

 أقل الكلمات قدر االمكان.المناسبة للتعبير عنها لتصل الفكرة مفهومة و واضحة ب
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

-  

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفرد

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي جغرافية التربة GSg 458 الرابعة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GSg 458جغرافية التربة  اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق دخل فيهاالبرامج التي ي .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 / السنة الرابعة الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

لعوامل و العمليات التي تؤثر في جغرافية التربة، و اإلى تعريف الطلبة بماهية  يهدف البرنامج األكاديمي
 تكوينها، فضاًل عن خصائصها الطبيعية و الكيميائية، و توزيعها الجغرافي.

 
 
 
 

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

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
       و فهم الطلبة لجغرافية التربة معرفة -1أ

 و البشرية المؤثرة في تكوين التربةمعرفة و فهم الطلبة للعوامل الطبيعية  -2أ

 لبة الى اهم الخصائص الطبيعية و الكيميائية للتربةمعرفة و فهم الط -3أ
 التوزيع الجغرافي للترب في العالممعرفة و فهم الطلبة الى  -4أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

يتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ، فضالً عن 

 م الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.عرض األفال

 

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

و امتحان في  بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفهية شبه اليومية ،

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.

 
  التفكير مهارات-ج

 إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثارة االسئلة و إثارة رغبة المعرفة لديهم. -1ج         

 طرح التساؤالت إلثارة افكار الطالب و تحفيزه على االجابة -2ج

 معلومات و خزين الطالب المعرفي من خالل المناقشة و اإلجابة عن التساؤالت استثارة-3ج

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 إثارة االفكار عبر التساؤالت. -
 محاولة اشراك الطالب بالمناقشة مع بعضهم البعض. -
 وضع حلول للمشاكل التي تثار و محاولة فهم اسبابها -

 
 طرائق التقييم    

 لمباشرة، اختبار الكتاب المفتوح، انجاز التقارير، و المقاالت العلميةاالسئلة ا
  
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 طريقة التقييم طريقة التعليم و الموضوعاسم الوحدة / المساق أ المطلوبة

 - المناقشة نبذة تاريخية عن علم التربة باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة عالقة علم التربة بالعلوم االخرى باحثين وباحثات 2 2

 - المناقشة مبررات و أهمية دراسة التربة:. باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة التربة:.مناهج دراسة علم  باحثين وباحثات 2 4

5 2 
 تعريف التربة، افاق التربة، وظائف باحثين وباحثات

 التربة
 المناقشة

- 

 - المناقشة :.التربة تكوين في المؤثرة العوامل باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة :.التربة تكوين عمليات باحثين وباحثات 2 7
 - ةالمناقش :.المعدنية المكونات باحثين وباحثات 2 8

9 2 
 للتربة  الطبيعية الخصائص باحثين وباحثات

 أ.الخصائص الكيميائية.

 المناقشة
- 

 - المناقشة :.الفيزياوية ب. الخصائص باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة :.العالم في للترب الجغرافي التوزيع باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة :.الملحية الترب تصنيف باحثين وباحثات 2 12
الترب في العراق و مشاكلها و طرق  باحثين وباحثات 2 13

 معالجتها

 - المناقشة
 - المناقشة باحثين وباحثات 2 14



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 مشكالت حضرية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

راسة ماهية المدينة و مشاكلها وأهمية دتزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
ذلك و اسباب كل مشكلة حضرية و نتائجها و وضع المعالجات لذلك و تمكين الطلبة من توظيف هذه 

 المعلومات لفهم ما يدور في المدينة  و وضع االستناج المستقبلي  المبني على الحقائق العلمية

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 جعل الطلبة قادرين على ان: والفهم المعرفة-أ
 التحضر و مفهوم المشكالت الحضريةمفهوم المدينة و  و يتذكريتعرف الطالب  -1أ

 يصفوا العوامل المتحكمة بكل مشكلة حضرية2أ

 يقدمون شرحاً مفصالً عن كل مشكلة من حيث االسباب و النتائج و المعالجات -3أ

 بين امكانية الحد من هذه المشاكليميز الطالب بين االسباب و المعالجات و  -4أ

تحديد واقع حال هذه المشاكل باالعتماد على معايير التخطيط التي تحكم كفاءة الخدمة و كفايتها او  -5أ

 عدم كفاءتها و كفايتها حال االبتعاد عن هذه المعايير 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 لمشكالت المدنتحليل الطالب – 1ب 

 ل مشكلة من حيث اسبابها و عوامل تغذيتها و وضع الحلولكتفسير   - 2ب 

افكار الطالب لتحقيق هدف المحاضرة في عرض المشكلة و تحديد اسبابها و نتائجها و تنظيم    - 3ب 

 تداعياتها و معالجتها

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة و المناقشة و إثارة التساؤالت

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية

 االختبارات الشفوية

 انجاز التقارير و أنشطة أخرى
  التفكير مهارات-ج

 إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثارة االسئلة و إثارة رغبة المعرفة لديهم. -1ج         

 طرح التساؤالت إلثارة افكار الطالب و تحفيزه على االجابة -2ج

 لطالب المعرفي من خالل المناقشة و اإلجابة عن التساؤالتاستثارة معلومات و خزين ا-3ج

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 .عبر التساؤالت إثارة االفكار -
 محاولة اشراك الطالب بالمناقشة مع بعضهم البعض. -
 وضع حلول للمشاكل التي تثار و محاولة فهم اسبابها -

 
 طرائق التقييم    

 لكتاب المفتوح، انجاز التقارير، و المقاالت العلميةاالسئلة المباشرة، اختبار ا
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 ة البرنامج بني .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 مشكالت حضرية ال يوجد الرابعة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31
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 تطور الشخصيالتخطيط لل .13

التأثير في الطالب من خالل طريقة عرض المعلومات و مناقشتها و تسلسل االفكار للوصول الى النتائج و 
المعالجات اي محاولة تعليم الطالب، فضاًل عن المعرفة و طريقة ترتيب االفكار و وضعها و اختيار االلفاظ 

 قل الكلمات قدر االمكان.المناسبة للتعبير عنها لتصل الفكرة مفهومة و واضحة بأ
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 مجموعة كتب منها:
 2102، دار المسيرة، جغرافية المدن سالم الشواردة،  -
 2102 الهيتي، جغرافيا الخدمات، مكتبة المجتمع العربي، مازن عبد الرحمن -
 2102فؤاد غضبان، جغرافيا الخدمات، اليازوري،  -
 التقارير و البحوث و تقارير االنترنت. -
 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 علم المطلوبة من البرنامجمخرجات الت 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

مشكالت  ال يوجد الرابعة

 حضرية
     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 مشكالت حضرية اسم / رمز المقرر .3

 جغرافية المدن البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 / السنة الرابعة الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن ماهية المدينة و مشاكلها وأهمية يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
الطلبة من توظيف دراسة ذلك و اسباب كل مشكلة حضرية و نتائجها و وضع المعالجات لذلك و تمكين 

 هذه المعلومات لفهم ما يدور في المدينة  و وضع االستناج المستقبلي  المبني على الحقائق العلمية
 
 

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

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 جعل الطلبة قادرين على ان:والفهم  المعرفة-أ
 م المشكالت الحضريةيتعرف الطالب و يتذكر مفهوم المدينة و التحضر و مفهو -1أ

 يصفوا العوامل المتحكمة بكل مشكلة حضرية2أ

 يقدمون شرحاً مفصالً عن كل مشكلة من حيث االسباب و النتائج و المعالجات -3أ

 يميز الطالب بين االسباب و المعالجات و بين امكانية الحد من هذه المشاكل -4أ

ير التخطيط التي تحكم كفاءة الخدمة و كفايتها او تحديد واقع حال هذه المشاكل باالعتماد على معاي -5أ

 عدم كفاءتها و كفايتها حال االبتعاد عن هذه المعايير 
 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 تحليل الطالب لمشكالت المدن– 1ب 

 تفسير كل مشكلة من حيث اسبابها و عوامل تغذيتها و وضع الحلول  - 2ب 

حقيق هدف المحاضرة في عرض المشكلة و تحديد اسبابها و نتائجها و تنظيم افكار الطالب لت   - 3ب 

 تداعياتها و معالجتها

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة و المناقشة و إثارة التساؤالت

 

 طرائق التقييم      
 االختبارات التحريرية

 االختبارات الشفوية

 انجاز التقارير و أنشطة أخرى
  كيرالتف مهارات-ج

 إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثارة االسئلة و إثارة رغبة المعرفة لديهم. -1ج         

 طرح التساؤالت إلثارة افكار الطالب و تحفيزه على االجابة -2ج

 استثارة معلومات و خزين الطالب المعرفي من خالل المناقشة و اإلجابة عن التساؤالت-3ج

    

 م طرائق التعليم والتعل    

 إثارة االفكار عبر التساؤالت. -
 محاولة اشراك الطالب بالمناقشة مع بعضهم البعض. -
 وضع حلول للمشاكل التي تثار و محاولة فهم اسبابها -

 
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة، اختبار الكتاب المفتوح، انجاز التقارير، و المقاالت العلمية
  
 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع المطلوبة

 المناقشة المشكالت الحضرية مفهومها باحثين وباحثات 2 1
وية و اسئلة شف

 تحريرية

 المشكالت الحضرية مفهومها باحثين وباحثات 2 2
اسئلة شفوية و  المناقشة

 تحريرية

 التحضر و المدينة و اهمية دراستها باحثين وباحثات 2 3
اسئلة شفوية و  المناقشة

 تحريرية

4 2 
 التحضر و المدينة و اهمية دراستها باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 ةتحريري

 المشكالت التي تتعرض لها المدن باحثين وباحثات 2 5
اسئلة شفوية و  المناقشة

 تحريرية

 باحثين وباحثات 2 6
اسئلة شفوية و  المناقشة مشكلة النقل في المدن

 تحريرية

7 2 
 مشكلة السكن في المدن باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

8 2 
 لوث في المدنمشكلة الت باحثين وباحثات

اسئلة شفوية و  المناقشة

 تحريرية

9 2 
 مشكلة اسعار االرض باحثين وباحثات

اسئلة شفوية و  المناقشة

 تحريرية

11 2 
 اسلوب التخطيط لوضع الحلول باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

11 2 
 اسلوب التخطيط لوضع الحلول باحثين وباحثات

 المناقشة
ية و اسئلة شفو

 تحريرية

12 2 

توضيح النتائج و الحلول و المعالجات  باحثين وباحثات

لمشكالت المدن،  النقل، الساحات العامة، 

 سعر االرض
 المناقشة

اسئلة شفوية و 

 تحريرية

13 2 
توضيح النتائج و الحلول و المعالجات  باحثين وباحثات

 السكن، التلوث، لمشكالت المدن
 المناقشة

 اسئلة شفوية و

 تحريرية

14 2 

توضيح النتائج و الحلول و المعالجات  باحثين وباحثات

لمشكالت المدن قلة الخدمات االجتماعية و 

 البنى التحتية
اسئلة شفوية و  المناقشة

 تحريرية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 مشكالت بيئية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

على  ماهية البيئة، و العالقة بين اإلنسان وبيئته، تأثير البيئةالتعرف على يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
اإلنسان،  تأثير اإلنسان على البيئة الطبيعية، فضاًل عن التعرف الى  مشكلة التصحر، تعريف التصحر، 
مظاهر التصحر، أسباب التصحر، حلول مشكلة التصحر، مفهوم التلوث، درجات التلوث، أنواع التلوث 

ظاهرة االحتباس الحراري،  )التلوث الهوائي، الضوضائي، المائي( ظاهرة االحتباس الحراري، أسباب حدوث
 طرق اإلقالل من تأثير أضرار ظاهرة االحتباس الحراري.

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
 البيئة. و علممعرفة ما ه -1أ

 و تحليل المشكالت التي تتعرض لها البيئةفهم  -2أ

  -3أ

 لموضوع الخاصة با المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طرح األسئلة و العصف الذهنيطلبة من خالل محاضرات تفاعلية بين األستاذ و ال

 

 

 
 طرائق التقييم      

 بواسطة االمتحانات القصيرة

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 يعبواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواض
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 2 مشكالت بيئية GNr 342 الرابعة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 إحداث تغير في البرنامج لكل سنة بما يخص الجانب البيئي
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 ن البرنامجأهم مصادر المعلومات ع .15

 كتب + مجالت + تقارير + أبحاث + تقارير من خالل الجوالت الميدانية

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 لمقرراسم ا رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

               √ √ أساسي مشكالت بيئية GNr 342 الرابعة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 لمقرروصف ا

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GNr 342/  موارد طبيعية اسم / رمز المقرر .3

 + وورد بوربوينت  البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الرابعة/  الفصل الدراسي االول الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 الوصف  تاريخ إعداد هذا .8

 أهداف المقرر .9

التعرف على ماهية البيئة، و العالقة بين اإلنسان وبيئته، تأثير البيئة على يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
اإلنسان،  تأثير اإلنسان على البيئة الطبيعية، فضاًل عن التعرف الى  مشكلة التصحر، تعريف التصحر، 

لول مشكلة التصحر، مفهوم التلوث، درجات التلوث، أنواع التلوث مظاهر التصحر، اسباب التصحر، ح
)التلوث الهوائي، الضوضائي، المائي( ظاهرة االحتباس الحراري، أسباب حدوث ظاهرة االحتباس الحراري، 

 طرق اإلقالل من تأثير اضرار ظاهرة االحتباس الحراري.

 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.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  لمعرفةا-أ
 معرفة ما هو علم البيئة. -1أ

 فهم و تحليل المشكالت التي تتعرض لها البيئة -2أ

  -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل طرح األسئلة و العصف الذهني

 

 

 

 طرائق التقييم      
 بواسطة االمتحانات القصيرة

 بواسطة توجيه االسئلة خالل المحاضرة

 بواسطة عمل تقارير او ابحاث حول المواضيع
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي ماهية البيئة باحثين وباحثات 2 1

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة. باحثين وباحثات 2 2

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي العالقة بين اإلنسان وبيئته باحثين وباحثات 2 3

 ابحاث+اسئلةاختبار+ وصف+تطبيقي تأثير البيئة على اإلنسان،  تأثير اإلنسان على البيئة الطبيعية، باحثين وباحثات 2 4

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي مفاهيم بيئية باحثين وباحثات 2 5

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي النظام االيكولوجي باحثين وباحثات 2 6

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي التوازن والخلل االيكولوجي باحثين وباحثات 2 7

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي لمنظور البيئيمعنى المشكلة من ا باحثين وباحثات 2 8

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي المحمية الحيوية باحثين وباحثات 2 9

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي االستنزاف والصيانة باحثين وباحثات 2 11

 تبار+ابحاث+اسئلةاخ وصف+تطبيقي مشكلة الغذاء، مفهوم مشكلة الغذاء وإبعادها باحثين وباحثات 2 11

12 2 
مشكلة التصحر، تعريف التصحر، مظاهر التصحر، اسباب  باحثين وباحثات

 التصحر، حلول مشكلة التصحر
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

13 2 
مفهوم التلوث، درجات التلوث، أنواع التلوث )التلوث الهوائي،  باحثين وباحثات

 الضوضائي، المائي(
 +ابحاث+اسئلةاختبار وصف+تطبيقي

14 2 

ظاهرة االحتباس الحراري، أسباب حدوث ظاهرة االحتباس  باحثين وباحثات

الحراري، طرق اإلقالل من تأثير اضرار ظاهرة االحتباس 

 الحراري.

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 مشكالت صناعية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

بمشكالت الصناعة و من أهمها مشكالت الصناعة في البلدان إلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
 النامية و مشكلة التركز الصناعية و التلوث الصناعي.

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
       بمشكالت الصناعةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 التلوث و غيرها.أهم المشكالت في البلدان النامية، و مشكلة التركز الصناعي و معرفة و فهم الطلبة ب -2أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

        - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

 يم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ.يتم تقس
 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

االمتحانات الشفهية شبه اليومية ، و امتحان في بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن 

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة المساق اسم المقرر أو

 2 صناعيةمشكالت  GIpr 462 الرابعة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  31

    
    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 إحداث تغير في البرنامج لكل سنة بما يخص الجانب البيئي
 

 المعهد(نظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األ ع)وضمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 كتب + مجالت + تقارير + أبحاث + تقارير من خالل الجوالت الميدانية

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 جات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخر

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

لية التوظيف المتعلقة بقاب

 والتطور الشخصي

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

مشكالت  GIpr 462 الرابعة

 صناعية
               √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GIpr 462/  مشكالت صناعية اسم / رمز المقرر .3

 + وورد بوربوينت  البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق متاحةأشكال الحضور ال .5

 السنة الرابعة/  الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

بمشكالت الصناعة و من أهمها مشكالت الصناعة في إلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
 و مشكلة التركز الصناعية و التلوث الصناعي. البلدان النامية

 
 
 

 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 ة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ
       بمشكالت الصناعةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 أهم المشكالت في البلدان النامية، و مشكلة التركز الصناعي و التلوث و غيرها.معرفة و فهم الطلبة ب -2أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

        - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل الدراسي، و 

 أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ.يتم تقسيم المواضيع على 

 طرائق التقييم      
يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل المطالبة 

ية شبه اليومية ، و امتحان في بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االمتحانات الشفه

 منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي.
  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 2 
باحثين 

 وباحثات
 مشكالت تتعلق بالدول النامية .

 - المناقشة

2 2 
باحثين 

 وباحثات
 اقشةالمن 

- 

3 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة مشكلة اختيار نمط الصناعة .

- 

4 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة 

- 

5 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة مشكلة راس المال .

- 

6 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة مشكلة نقل التكنولوجيا .

- 

7 2 
باحثين 

 وباحثات
 اقشةالمن مشكالت تتعلق بالدول الصناعية .

- 

8 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة 

- 

9 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة مشكلة التركز الصناعي .

- 

11 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة مشكلة التلوث الصناعي .

- 

11 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة 

- 

12 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة مشكالت مشتركة .

- 

13 2 
باحثين 

 وباحثات
 قشةالمنا 

- 

14 2 
باحثين 

 وباحثات
 المناقشة مشكالت توفير عناصر االنتاج الصناعي .

- 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 
 
 
 

 
   1026 - 1025للعام الدراسي 

 
 جامعة بغداد:   اسم اجلامعة 

 كلية اآلداب:  ةاسم الكلي
 : جغرافية العلمي القسم

 1026/  6/ 21اتريخ ملء امللف :  
 : التوقيع

 أ. م . د . علي عبد االمري ساجت  اسم رئيس القسم:
 التاريخ:

 : التوقيع
 أ.م.د.احسان علي عبد االمري احليدرياسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دأ.م.د. علي جبار عناواألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 مصادقة السيد العميد                                                                  

 أ.د. صالح فليفل الجابري                                                                
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 (  GRf 112)   فريقياجغرافية ا اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي ) كورسات (   النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   رنامج االعتمادب .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1026/  6/ 21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ( ، حيث تتناول المادة  مواضيع متعددة ) طبيعية بشرية واقتصادية افريقياقارة توسيع أفاق الطلبة حول 

 حول الجوانب اإلقليمية وكيفية تطوير اإلمكانات المتوفرة  تبين لهم كيفية أعداد تقارير 
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ              
 الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية ةمعرفة ما هي -1 أ 

 لبشريةالخصائص الطبيعية واالقتصادية وامعرفة  -2 أ

 دور الجغرافية  في تحليل تلك الخصائصفهم  -3 أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 العرض النظري – 1ب  

  التوضيح الخرائطي – 2ب 

 عمل خرائط  وتقارير وتحاضير وامتحانات – 3ب 

 عرض االفالم الوثائقية  – 4 ب

      المناقشة العلمية  – 5ب           

 

 م والتعلم طرائق التعلي     
 إلقاء المحاضرات ، استخدام الداتشوب في عرض األفالم اإلقليمية ، استخدام الخرائط  

 
 طرائق التقييم      

 األسئلة الفجائية ، االمتحانات الشهرية ، أعداد التقارير، رسم الخرائط 

 
 التفكير مهارات-ج

 أمثلة اختيارية  -1ج   

 مناقشات -2ج

 اجباتتكليف الطالب بو-3ج

   -4ج
 

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

القسم ليس فيه تخصص دقيق ، وانما تخصص عام بالنسبة لطلبة البكلوريوس ، لكن يمكن االستفادة منهم 

يتناولون مواضيع عديدة منها على  في مجاالت متنوعة وفي وزارات مختلفة النه في دراستهم الجامعية

سبيل المثال مادة الخرائط والتي يمكن االستفادة منها في اي وزارة وكذلك مادة الموارد المائية 

  والجيمورفولجي يمكن االستفادة منهما في وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة.
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 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 السنة المستوى /

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

    فريقياجغرافية ا (  GRf 112)  االولى
 (ساعتان2)

  

  
 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
    

     

     

    
    
 
 
 
 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 على شكل كروبات  ويرية ، السفر الى مجموعة من الدولالمشاركة في برامج تط

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي (

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

ن ، د. عبد علي حسن الخفاف ، الجغرافية اإلقليمية للقارات ) د.يوسف دمحم السلطاـ  

            6891د. عبد الحميد عبد المجيد( 

جغرافية استراليا اإلقليمية ) د. ازاد دمحم أمين ، د . علي حسين الشلش ( . مطبعة ـ  

 جامعة الموصل        
الجغرافية العامة للقارات ) د. انور مهدي ،د. يوسف يحيى طعماس ( ،مطابع دار  ـ

        6881الحكمة ،
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 ضوعبالمو
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 6د 4ج 3ج 2ج 6ج 4ب 3ب 2ب 6ب 4أ 3أ 2أ 6أ

 (  GRf 112) االولى
جغرافية  

       افريقيا

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر

 

 / جامعة بغداد / كليه االداب  وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي المؤسسة التعليمية .1

 قسم  الجغرافية  القسم الجامعي / المركز .2

 (  GRf 112)   فريقيارافية اجغ اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي ) كورسات ( الفصل / السنة .6

 ساعات للمرحلة 4ساعة لكل شعبة   /  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 62/1/2161 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ( ، حيث تتناول المادة  مواضيع متعددة ) طبيعية بشرية واقتصادية ة استرالياقارتوسيع أفاق الطلبة حول 

 تبين لهم كيفية أعداد تقارير حول الجوانب اإلقليمية وكيفية تطوير اإلمكانات المتوفرة  

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

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 .11
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 والفهم  المعرفة-أ              
 الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية ةيمعرفة ما ه -1 أ 

 الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشريةمعرفة  -2 أ

 دور الجغرافية  في تحليل تلك الخصائصفهم  -3 أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 العرض النظري – 1ب  

  التوضيح الخرائطي – 2ب 

 عمل خرائط  وتقارير وتحاضير وامتحانات – 3ب 

 عرض االفالم الوثائقية  – 4 ب

      المناقشة العلمية  – 5ب           

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 إلقاء المحاضرات ، استخدام الداتشوب في عرض األفالم اإلقليمية ، استخدام الخرائط  

 
 طرائق التقييم      

 رسم الخرائط األسئلة الفجائية ، االمتحانات الشهرية ، أعداد التقارير، 

 
 التفكير مهارات-ج

 أمثلة اختيارية  -1ج   

 مناقشات -2ج

 تكليف الطالب بواجبات-3ج

   -4ج
 والفهم  المعرفة-أ              

 الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية ةمعرفة ما هي -1 أ 

 الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشريةمعرفة  -2 أ

 افية  في تحليل تلك الخصائصدور الجغرفهم  -3 أ
 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 العرض النظري – 1ب  

  التوضيح الخرائطي – 2ب 

 عمل خرائط  وتقارير وتحاضير وامتحانات – 3ب 

 عرض االفالم الوثائقية  – 4 ب

      المناقشة العلمية  – 5ب           

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 رات ، استخدام الداتشوب في عرض األفالم اإلقليمية ، استخدام الخرائط إلقاء المحاض 

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

القسم ليس فيه تخصص دقيق ، وانما تخصص عام بالنسبة لطلبة البكلوريوس ، لكن يمكن االستفادة منهم 

مجاالت متنوعة وفي وزارات مختلفة النه في دراستهم الجامعية يتناولون مواضيع عديدة منها على في 
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 البنية التحتية  .12

سبيل المثال مادة الخرائط والتي يمكن االستفادة منها في اي وزارة وكذلك مادة الموارد المائية 

  والجيمورفولجي يمكن االستفادة منهما في وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة.

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

   الموقع ) الفلكي ، الجغرافي (  2  .1

2.  2  
    المساااااحة  و التقساااايم اإلداري

 ) الواليات ، المقاطعات (
  

   اكتشاف القارة   2  .3

4.  2  
الرئيسية  النطاقات التضاريسية

 ) جيولوجيا و طوبوغرافياً ( 
  

5.  2  
المناخ والعوامل المؤثرة على 

 المناخ
  

   األقاليم المناخية  2  .6

   الموارد المائية  2  .7

8.  2  
النبات الطبيعي واألقاليم 

 النباتية 
  

   التربة وأنواعها  2  .9

   السكان ) النمو السكاني (   2  .11

   ي (السكان ) التوزيع السكان  2  .11

12.  2  
النشاط االقتصادي ) الزراعة  

 والحيواني(
  

13.  2  
النشاط االقتصادي ) الصناعة 

 واهم المعادن وتوزيعها (
  

   النشاط االقتصادي) التجارة (  2  .14

   طرق النقل و المواصالت   2  .15

16.  2  
خرائط  القارة  ) الفلكية   

واإلدارية ( ، المناخية ، 

 النباتية ، تربة 

  

   لنشاط االقتصادي) التجارة (ا    .17



  
 8الصفحة 

 
  

 القراءات المطلوبة :

  النصوص

 األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  الجغرافية اإلقليمية للقارات ) د.يوسف دمحم السلطان ، د. عبد علي

 6891حسن الخفاف ، د. عبد الحميد عبد المجيد( 
 مين ، د . علي حسين الشلش جغرافية استراليا اإلقليمية ) د. ازاد دمحم أ

 ( . مطبعة جامعة الموصل        
 الجغرافية العامة للقارات ) د. انور مهدي ،د. يوسف يحيى طعماس (  ـ

   6881،مطابع دار الحكمة ،
      اضافتاً الى مصادر حديثة من االنترنيت وكتب اخرى 

            

متطلبات خاصة ) وتشمل 

على سبيل المثال ورش 

ل والدوريات العم

والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 ال يوجد 

الخدمات االجتماعية ) 

وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 ال يوجد

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 
 
 
 

 
   1026 - 1025للعام الدراسي 

 
 جامعة بغداد:   اسم اجلامعة 

 كلية اآلداب:  ةاسم الكلي
 : جغرافية العلمي القسم

 1026/  6/ 21اتريخ ملء امللف :  
 : التوقيع

 أ. م . د . علي عبد االمري ساجت  اسم رئيس القسم:
 التاريخ:

 : التوقيع
 أ.م.د.احسان علي عبد االمري احليدرياسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دأ.م.د. علي جبار عناواألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 مصادقة السيد العميد                                                                  

 أ.د. صالح فليفل الجابري                                                                

 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 GRs    104      جغرافية استراليا  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 (فصلي ) كورسات    النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1026/  6/ 21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ( ، حيث تتناول المادة  مواضيع متعددة ) طبيعية بشرية واقتصادية قارة استرالياتوسيع أفاق الطلبة حول 

 ارير حول الجوانب اإلقليمية وكيفية تطوير اإلمكانات المتوفرة  تبين لهم كيفية أعداد تق

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ              
 الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية ةمعرفة ما هي -1 أ 

 ية والبشريةالخصائص الطبيعية واالقتصادمعرفة  -2 أ

 دور الجغرافية  في تحليل تلك الخصائصفهم  -3 أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 العرض النظري – 1ب  

  التوضيح الخرائطي – 2ب 

 عمل خرائط  وتقارير وتحاضير وامتحانات – 3ب 

 عرض االفالم الوثائقية  – 4 ب

      المناقشة العلمية  – 5ب           

 

 لتعليم والتعلم طرائق ا     
 إلقاء المحاضرات ، استخدام الداتشوب في عرض األفالم اإلقليمية ، استخدام الخرائط  

 
 طرائق التقييم      

 األسئلة الفجائية ، االمتحانات الشهرية ، أعداد التقارير، رسم الخرائط 

 
 التفكير مهارات-ج

 أمثلة اختيارية  -1ج   

 مناقشات -2ج

 ب بواجباتتكليف الطال-3ج

   -4ج
 

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

القسم ليس فيه تخصص دقيق ، وانما تخصص عام بالنسبة لطلبة البكلوريوس ، لكن يمكن االستفادة منهم 

امعية يتناولون مواضيع عديدة منها على في مجاالت متنوعة وفي وزارات مختلفة النه في دراستهم الج

سبيل المثال مادة الخرائط والتي يمكن االستفادة منها في اي وزارة وكذلك مادة الموارد المائية 

  والجيمورفولجي يمكن االستفادة منهما في وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة.

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 توى / السنةالمس

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

       جغرافية استراليا  GRs    104 االولى
 (ساعتان2)

  

  
 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
    

     

     

    
    
 
 
 
 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 على شكل كروبات  برامج تطويرية ، السفر الى مجموعة من الدولالمشاركة في 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي (

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 السلطان ، د. عبد علي حسن الخفا  ، الجغرافية اإلقليمية للقارات ) د.يوسف دمحمـ  

            6891د. عبد الحميد عبد المجيد( 

جغرافية استراليا اإلقليمية ) د. ازاد دمحم أمين ، د . علي حسين الشلش ( . مطبعة ـ  

 جامعة الموصل        
الجغرافية العامة للقارات ) د. انور مهدي ،د. يوسف يحيى طعماس ( ،مطابع دار  ـ

        6881الحكمة ،

   
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
صة المهارات الخا

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 6د 4ج 3ج 2ج 6ج 4ب 3ب 2ب 6ب 4أ 3أ 2أ 6أ

 GRs    104 االولى
جغرافية  

       استراليا

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر

 

 / جامعة بغداد / كليه االداب  وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي المؤسسة التعليمية .1

 قسم  الجغرافية  القسم الجامعي / المركز .2

 GRs    104      جغرافية استراليا لمقرراسم / رمز ا .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي ) كورسات ( الفصل / السنة .6

 ساعات للمرحلة 4ساعة لكل شعبة   /  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 62/1/2161 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ( ، حيث تتناول المادة  مواضيع متعددة ) طبيعية بشرية واقتصادية قارة استراليالبة حول توسيع أفاق الط

 تبين لهم كيفية أعداد تقارير حول الجوانب اإلقليمية وكيفية تطوير اإلمكانات المتوفرة  

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



  
 6الصفحة 

 
  

 والفهم  المعرفة-أ              
 الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية ةمعرفة ما هي -1 أ 

 الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشريةمعرفة  -2 أ

 دور الجغرافية  في تحليل تلك الخصائصفهم  -3 أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 العرض النظري – 1ب  

  التوضيح الخرائطي – 2ب 

 امتحاناتعمل خرائط  وتقارير وتحاضير و – 3ب 

 عرض االفالم الوثائقية  – 4 ب

      المناقشة العلمية  – 5ب           

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 إلقاء المحاضرات ، استخدام الداتشوب في عرض األفالم اإلقليمية ، استخدام الخرائط  

 
 طرائق التقييم      

 د التقارير، رسم الخرائطاألسئلة الفجائية ، االمتحانات الشهرية ، أعدا 

 
 التفكير مهارات-ج

 أمثلة اختيارية  -1ج   

 مناقشات -2ج

 تكليف الطالب بواجبات-3ج

   -4ج
 والفهم  المعرفة-أ              

 الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية ةمعرفة ما هي -1 أ 

 الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشريةمعرفة  -2 أ

 دور الجغرافية  في تحليل تلك الخصائصم فه -3 أ
 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 العرض النظري – 1ب  

  التوضيح الخرائطي – 2ب 

 عمل خرائط  وتقارير وتحاضير وامتحانات – 3ب 

 عرض االفالم الوثائقية  – 4 ب

      المناقشة العلمية  – 5ب           

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 لقاء المحاضرات ، استخدام الداتشوب في عرض األفالم اإلقليمية ، استخدام الخرائط إ 

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

دة منهم القسم ليس فيه تخصص دقيق ، وانما تخصص عام بالنسبة لطلبة البكلوريوس ، لكن يمكن االستفا

في مجاالت متنوعة وفي وزارات مختلفة النه في دراستهم الجامعية يتناولون مواضيع عديدة منها على 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

سبيل المثال مادة الخرائط والتي يمكن االستفادة منها في اي وزارة وكذلك مادة الموارد المائية 

  الزراعة.والجيمورفولجي يمكن االستفادة منهما في وزارة الموارد المائية ووزارة 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

   الموقع ) الفلكي ، الجغرافي (  2  .1

2.  2  
    المساااااحة  و التقساااايم اإلداري

 ) الواليات ، المقاطعات (
  

   اكتشا  القارة   2  .3

4.  2  
التضاريسية الرئيسية  النطاقات

 ) جيولوجيا و طوبوغرافياً ( 
  

5.  2  
المناخ والعوامل المؤثرة على 

 المناخ
  

   األقاليم المناخية  2  .6

   الموارد المائية  2  .7

8.  2  
النبات الطبيعي واألقاليم 

 النباتية 
  

   التربة وأنواعها  2  .9

   السكان ) النمو السكاني (   2  .11

   وزيع السكاني (السكان ) الت  2  .11

12.  2  
النشاط االقتصادي ) الزراعة  

 والحيواني(
  

13.  2  
النشاط االقتصادي ) الصناعة 

 واهم المعادن وتوزيعها (
  

   النشاط االقتصادي) التجارة (  2  .14

   طرق النقل و المواصالت   2  .15

16.  2  
خرائط  القارة  ) الفلكية   

واإلدارية ( ، المناخية ، 

 بة النباتية ، تر

  

   النشاط االقتصادي) التجارة (    .17



  
 8الصفحة 

 
  

 القراءات المطلوبة :

  النصوص

 األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  الجغرافية اإلقليمية للقارات ) د.يوسف دمحم السلطان ، د. عبد علي

 6891حسن الخفا  ، د. عبد الحميد عبد المجيد( 
  .ازاد دمحم أمين ، د . علي حسين الشلش جغرافية استراليا اإلقليمية ) د

 ( . مطبعة جامعة الموصل        
 الجغرافية العامة للقارات ) د. انور مهدي ،د. يوسف يحيى طعماس (  ـ

   6881،مطابع دار الحكمة ،
      اضافتاً الى مصادر حديثة من االنترنيت وكتب اخرى 

            

متطلبات خاصة ) وتشمل 

ال ورش على سبيل المث

العمل والدوريات 

والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 ال يوجد 

الخدمات االجتماعية ) 

وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 ال يوجد

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 
 
 
 

 
   1026 - 1025للعام الدراسي 

 
 جامعة بغداد:   اسم اجلامعة 

 كلية اآلداب:  ةاسم الكلي
 : جغرافية العلمي القسم

 1026/  6/ 21اتريخ ملء امللف :  
 

 
 : التوقيع

 أ. م . د . علي عبد االمري ساجت  اسم رئيس القسم:
 التاريخ:

 : التوقيع
 أ.م.د.احسان علي عبد االمري احليدرياسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 علي جبار عناد أ.م.د.واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 مصادقة السيد العميد                                                                  

 أ.د. صالح فليفل الجابري                                                                



  
 1الصفحة 

 
  

 اكادمم األ البرنامجنموذج وصف 

 (األاكادمم ()مراجعة البرنامج العال  )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األاكادمم  

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 ( GH m 459) خرائط بشري اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 حضور فعل    النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   نامج االعتمادبر .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1026/  6/ 21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ، الخرائط البشرمة عدادأل تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و فهم الخرائط  و و  ، تعلم الحاسوب    

 ،   لمستخدمة ف  اعداد الخرائطاستخدام او معرفة انواع البرامج ا

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 المعرفة والفهم  -أ
       يعرفوا أهمية الخارطة بالنسبة للجغرافي -1أ

 يميزوا بين عناصر الخارطة -2أ

 تصميم الخرائط بعناصرها النموذجية  -3أ
    

 صة بالموضوع المهارات الخا  -ب 

 تعلم الحاسوب - 1ب 

 اعداد الخرائط البشرمة  - 2ب

   استخدام او معرفة انواع البرامج المستخدمة ف  اعداد الخرائط - 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 مختلف وسائل التعليم 

 
 

 

 طرائق التقييم      

 

 أسئلة فجائية ، امتحانات شهرمة، واجبات عملية
 

 

 خ
 هارات التفكيرم -ج

 أسئلة شفوية-1ج

 أمثلة اختيارية  -2ج

 مناقشات -3ج

   -4ج

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

القسم ليس فيه تخصص دقيق ، وانما تخصص عام بالنسبة لطلبة البكلورموس ، لكن ممكن 

مجاالت متنوعة وف  وزارات مختلفة النه ف  دراستهم الجامعية متناولون االستفادة منهم ف  

مواضيع عدمدة منها على سبيل المثال مادة الخرائط والت  ممكن االستفادة منها ف  اي وزارة 

واكذلك مادة الموارد المائية والجيمورفولج  ممكن االستفادة منهما ف  وزارة الموارد المائية 

 ووزارة الزراعة.

 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
المستوى / 

 السنة
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  خرائط بشري ( GH m 459)  لرابعةا
 (ساعتان2)

   
  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
    

     

     

    
    
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

- 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي (

 
 
 
 

  



  
 4الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 . 1892دم   ، ، مبادئ علم الخرائط  ، بغداد  ، مطبعة االالمصرف هاشم دمحم محيى ـ 1

 .1891، بغداد ، جامعة بغداد ،  3، الجغرافية العملية والخرائط ، ط فليجة احمد نجم الدمن ـ 2
تصميم وقراءة وتفسير ، القاهرة ، دار الفكر العرب  ،  –، الخرائط الجغرافية الشرمع  احمد البدوى دمحم ـ 3

1889 . 
 .2222مة، دار المعرفة الجامعة، فامز دمحم العيسوي ،خرائط التوزمعات البشر ـ 4

 .1885. ناصر بن دمحم سلمى، خرائط التزمعات البشرمة ، الرماض، مكت  العبيكان، 5

 .1892. دمحم عبد الرحمن الشرنوب ، خرائط التوزمعات البشرمة، القاهرة، مكتبة االنجلو مصرمة، 1

 .1881. فالح شااكر اسود، الخرائط الموضوعية، الموصل، دار الكت ، 9

. فتح  عبد العزمز ابو راض ، الجغرافية العملية ومبادئ الخرائط، الطبعة االولى، بيروت، دار النهضة 9

 .1889العربية، 

 .1884. بهجت دمحم دمحم، مدخل الى علم الخرائط )الكارتواكرافية(، ليبيا ، مطبعة جامعة السابع من ابرمل، 8

 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 مرجى وضع اشارة ف  المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردمة من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساس 

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 قولةالمهارات العامة والمن

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخص 

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

 الرابعة 
  (GH m 

459 ) 
 خرائط بشري 

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساس 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 ( GH m 459) خرائط بشري اسم / رمز المقرر .3

   امج التي يدخل فيهاالبر .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي ) كورسات (  الفصل / السنة .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1026/  6/ 21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ، رائط البشرمةالخ عدادأل تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و فهم الخرائط  و و  ، تعلم الحاسوب    

 ،  استخدام او معرفة انواع البرامج المستخدمة ف  اعداد الخرائط

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العال  ))مراجعة البرنامج األاكادمم ((

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

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 .11



  
 7الصفحة 

 
  

 

 المعرفة والفهم  -أ
       يعرفوا أهمية الخارطة بالنسبة للجغرافي -1أ

 يميزوا بين عناصر الخارطة -2أ

 وذجيةتصميم الخرائط بعناصرها النم  -3أ
    

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تعلم الحاسوب - 1ب 

 اعداد الخرائط البشرمة  - 2ب

   استخدام او معرفة انواع البرامج المستخدمة ف  اعداد الخرائط - 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 مختلف وسائل التعليم 

 
 

 

 طرائق التقييم      

 

 شهرمة، واجبات عمليةأسئلة فجائية ، امتحانات 
 

 

 خ
 مهارات التفكير -ج

 أسئلة شفوية-1ج

 أمثلة اختيارية  -2ج

 مناقشات -3ج

   -4ج

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

، لكن ممكن القسم ليس فيه تخصص دقيق ، وانما تخصص عام بالنسبة لطلبة البكلورموس 

االستفادة منهم ف  مجاالت متنوعة وف  وزارات مختلفة النه ف  دراستهم الجامعية متناولون 

مواضيع عدمدة منها على سبيل المثال مادة الخرائط والت  ممكن االستفادة منها ف  اي وزارة 

رد المائية واكذلك مادة الموارد المائية والجيمورفولج  ممكن االستفادة منهما ف  وزارة الموا

 ووزارة الزراعة.
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 مبادئ علم الخرائط  ،هاشم دمحم محيى المصرف
  بدوى دمحم الشرمع احمد ال الخرائط الجغرافية ،

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 اعداد الخرائط ف  مرسم الخرائط

 المواقع االلكترونية المختصة بالخرائط

) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الخدمات االجتماعية 

 ال منطبق  دراسات الميدانية (الضيوف والتدريب المهني وال

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 

 استخدام الحاسب االلي وبرمجيات رسم الخرائط في تعليم المادة

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مفهوم الخارطة وتعرمفها حفظ وفهم 2 1
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

 التطور التارمخ  لعلم الخرائط حفظ وفهم 2 2
 اسئلة شفهية محاضرة والمناقشةال

 أنواع الخرائط وتصنيفها حفظ وفهم 2 3
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

 تصميم الخرائط ومبادئه وتطبيق حفظ وفهم 2 4
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

 عناصر الخارطة النموذجية  حفظ وفهم 2 5
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

 مقياس الرسم وأنواعه  يقوتطب فهم 4 6-7
 تمارمن تطبيقية تطبيقات عملية

 من الخرائط  والمساحات قياس المسافات وتطبيق فهم 4 8-9
 تمارمن تطبيقية تطبيقات عملية

 تكبير وتصغير الخرائط  وتطبيق فهم 4 11-11
 تمارمن تطبيقية تطبيقات عملية

 دوائر العرض وأقواس الطول  وتطبيق فهم 4 12-13
 تمارمن تطبيقية يقات عمليةتطب

 تمارمن تطبيقية تطبيقات عملية دراسة ألهم المساقط ومساقط الخرائط  وتطبيق فهم 4 14-15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 51/6/6156لف :  اتريخ ملء امل

 
 

 التوقيع:
 اسم رئيس القسم:

 التاريخ:

 التوقيع:
 اسم املعاون العلمي:

 التاريخ:
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 يد العميدمصادقة الس
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 لطاقةجغرافية ا اسم البرنامج األكاديمي  .3

 لوريوس جغرافيةابك اسم الشهادة النهائية  .4

 ( نظام فصلي ) كورسات الدراسي   النظام .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

ياح، و الطاقة بأنواعها المتجددة و غير المتجددة من حيث الطاقة الشمسية، و الرالتعرف على ماهية جغرافية 

 الطاقة غير المتجددة مثل النفط و الغاز الطبيعي و الفحم أنواعالمد و الجزر، و الطاقة المائية... الخ، فضالً عن 
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ
 الطاقة.التعرف على ماهية جغرافية   -1أ

 ة المتجددةفهم اهم انواع الطاق -2أ

 فهم اهم انواع الطاقة غير المتجددة -3أ
 -4أ
  -5أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 درة الطالب على التفكير على ماهية جغرافية الطاقة و انواعهاق– 1ب 

قدرة االستاذ في بيان اهمية الموضوع ومدى تفاعل الطالب في تشخيص المشاكل التي تعترض  – 2ب 

 ول الواجب توفرها .هذا النشاط والحل

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

المادة العلمية ودور الطالب في المناقشة اليومية لمختلف  إليصالالقاء المحاضرة وتوفير االجواء المالئمة 

 الموضوعات .

 

 
 طرائق التقييم      

 

 ة االمتحانات التحريرية والشفوية والشفهية والمناقشة اليومي

 

 
 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

  

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحان التحريري ، الشفوي ، اليومي ، المناقشة 
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 -1د

  ينطبقال-2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال ينطبق

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ال ينطبق

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 الطاقة جغرافية ال يوجد الثانية
ساعات  2

 ً  اسبوعيا
  

 درجة البكالوريوس 

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 

 ساعة 31
    

     

     ساعة 31
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 
 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها االدبي والعلمي

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 كتب + أبحاث + تقارير متنوعة عن جغرافية الطاقة
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

                             اساسي الطاقةجغرافية  ال يوجد الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دابجامعة بغداد / كلية اال المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .2

 الطاقةجغرافية  اسم / رمز المقرر .3

 جغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثانية/  الفصل الدراسي الثاني الفصل / السنة .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2116 خ إعداد هذا الوصف تاري .8

 أهداف المقرر .9

 

 

 

التعرف على ماهية جغرافية الطاقة بأنواعها المتجددة و غير المتجددة من حيث الطاقة الشمسية، و الرياح، 

و المد و الجزر، و الطاقة المائية... الخ، فضالً عن انواع الطاقة غير المتجددة مثل النفط و الغاز الطبيعي 

 و الفحم
 

 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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 طرائق التقييم      

 

 
 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ئق التعليم والتعلم طرا    

 

 

 طرائق التقييم    

 

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

 -1د

 ال ينطبق         -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم وعاسم الوحدة / المساق أو الموض

 المحاضرة والمناقشة الطاقة المتجددة باحثين و باحثات 4 1-2
االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

3-4 4 
المحاضرة والمناقشة  الطاقة الشمسية، و الرياح، و المد و الجزر باحثين و باحثات

 والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

5-6 4 
المحاضرة والمناقشة  الطاقة المائية، حرارة باطن االرض، الكتلة الحيوية باحثين و باحثات

 والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

7-8 4 
المحاضرة والمناقشة  الهيدروجين ، االمواج باحثين و باحثات

 والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

9-11 4 
 حثاتباحثين و با

المحاضرة والمناقشة  الطاقة غير المتجددة

 والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

11-12 4 
 باحثين و باحثات

المحاضرة والمناقشة  النفط

 والتقرير

االمتحان التحريري 
 واليومي واالسئلة

13-15 6 
 باحثين و باحثات

المحاضرة والمناقشة  الغاز و الفحم

 والتقرير

ن التحريري االمتحا
 واليومي واالسئلة


