
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 االداب :ةاسم الكلي

 عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:ة اسم مدير قسم ضمان اجلود
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 التوقيع
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

  المؤسسة التعليمية .1

  القسم الجامعي / المركز  .2

  اسم البرنامج األكاديمي  .3

  اسم الشهادة النهائية  .4

  النظام الدراسي   .5

  المعتمد   مج االعتمادبرنا .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

        -1أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

    
  

 درجة البكالوريوس 

     ب )س( ساعة معتمدة تتطل

     

     

    

    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 

 



  
 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 

ية التوظيف المتعلقة بقابل

 والتطور الشخصي

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

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GIS335/ نظم المعلومات الجغرافية )نظري(  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافيا البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثةالفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية  الفصل / السنة .6

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/9/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

يتعرف ويفهم ويدرك ويطبق ويتدرب الطلبة بعلم نظم المعلومات الجغرافية إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
افية، وانواعها البيانات مفهوما وتعريفا، وعالقتها مع العلوم األخرى واهميتها، ومتطلبات نظم المعلومات الجغر 

نظم المعلومات الجغرافية، وانواع نظم المعلومات الجغرافية، وظائف نظم المعلومات الجغرافية، فضاًل عن أهم 
 التي يمكن االفادة منها.لنظم المعلومات الجغرافية التطبيقات 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان 
 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة -أ

       بنظم المعلومات الجغرافيةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 األخرى والعلوم نظم المعلومات الجغرافيةمعرفة و فهم الطلبة للعالقة بين  -2أ

 لمتطلبات  نظم المعلومات الجغرافية معرفة و فهم الطلبة -3أ

 النواع  نظم المعلومات الجغرافية معرفة و فهم الطلبة  -4أ

 أهم التطبيقات التي من الممكن االفادة منها في نظم المعلومات الجغرافيةمعرفة و فهم الطلبة الى   -5أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 تنمية مهارات الطلبة بالمصطلحات باللغة االنكليزية الخاصة  بنظم المعلومات الجغرافية                                             – 1ب 

 تنمية مهارات الطلبة باستخدام البرمجيات الخاصة  بنظم المعلومات الجغرافية  - 2 ب

 طرائق التعليم والتعلم   

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

اقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ، فضالً عن ويتم تقسيم المواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم من

عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي، فضال عن تكليف الطلبة باوراق علمية 

تخص  نظم المعلومات الجغرافية، وتقيسم الطلبة لمجاميع بشكل يغطي مفردات مادة  نظم المعلومات 

 الجغرافية

 ييم طرائق التق   

 يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على اربعة محاور هي : 

 من خالل التحضير اليومي والمناقشة بين الطلبة و قياس مدى االستيعاب الطالب للمواضيع.

 االمتحانات الشفهية والتحريرية اليومية.
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  والمساعدة  المقررالكتب 

 الحاسوب و البرمجيات المتخصصة 

 المتوفرة المكانية والوصفية البيانات 

 :متطلبات خاصة  وتشمل 

 واالنترنتورش العمل والدوريات  -

 اجهزة الحاسوب وعارضة البيانات  -

 المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافيةالبرمجيات  -

 جتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( الخدمات اال

 
 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 ية األقسام العلميةتحدد من قبل هيكل أكبر عدد من الطلبة 

 

 تقديم اوراق بحثية بشكل منفرد او بشكل مجاميع 

 صف الفصل و االختبار الثاني بنهاية الفصل.في منت ختبار التحريرياال

 مهارات التفكير -ج

 نظم المعلومات الجغرافية برسم الخرائط استخدام  مهارات  -1ج

 نظم المعلومات الجغرافية ببناء قواعد البيانات الوصفية استخدام  مهارات -2ج

 المكانية و الوصفيةنظم المعلومات الجغرافية بربط  قواعد البيانات  استخدام  مهارات -3ج

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

 بنية المقرر .11

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

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  املعلومات اجلغرافية مدخل لنظم  باحثين وباحثات 2 1

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  نظم املعلومات اجلغرافيةمفهوم  باحثين وباحثات 2 2

 ت شفوية وتحريريةاختبارا المناقشةالمحاضرة و  مقارنة نظم املعلومات اجلغرافية بنظم املعلومات االخرى باحثين وباحثات 2 3

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  نظم املعلومات اجلغرافيةتعريف  باحثين وباحثات 2 4

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  نظم املعلومات اجلغرافيةنبذة اترخيية لتطور  باحثين وباحثات 2 5

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  ت اجلغرافية )البشرية والفنية(نظم املعلومامتطلبات  باحثين وباحثات 2 6

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  نظم املعلومات اجلغرافية )البياانت، االفراد(متطلبات  باحثين وباحثات 2 7

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةرة و المحاض نظم املعلومات اجلغرافيةانواع البياانت يف  باحثين وباحثات 2 8

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  االختبار الفصليو  نظم املعلومات اجلغرافيةلعالقات الطوبولوجية با باحثين وباحثات 2 9

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  قواعد البياانت الوصفية باحثين وباحثات 2 11

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  املعلومات اجلغرافية اخلطيةنظم  باحثين وباحثات 2 11

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  املعلومات اجلغرافية الشبكيةنظم  باحثين وباحثات 2 12

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  املعلومات اجلغرافيةوظائف نظم  باحثين وباحثات 2 13

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  املعلومات اجلغرافيةتطبيقات لنظم  باحثين وباحثات 2 14

 اختبارات شفوية وتحريرية المناقشةالمحاضرة و  االختبار الفصلي املعلومات اجلغرافيةلنظم  اخرى تطبيقات 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
1027-1028 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 1028/   / اتريخ ملء امللف :  

 
 

 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
 

 مصادقة السيد العميد
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 أساليب كمية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تدريب الطلبة على اساليب التحليل الكمية للوصول الى نتائج إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
 مهمة في تشخيص المشكالت التي تعاني منها القطاعات االقتصادية في العراق 

 

 

 
 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

       محاضرات في األساليب الكمية -1أ

  -2أ

  -3أ

  -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية و سيمينارات بمشاركة الطلبة بالموضوع.

 

 

 طرائق التقييم      

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

 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   

 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

 2 أساليب كمية GQm 222 الثانية
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة 30

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي و العلمي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 1891االحصاء  الصناعي، عبد الحسين زيني، جامعة بغداد،  .1
 1891االحصاء الجغرافي، عبد الرزاق البطيحي، جامعة بغداد،  .2
 2119االحصاء الوصفي، عبد الرحمن الشرنوبي، القاهرة،  .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

 والفهمالمعرفة 
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 اساليب كمية GQm 222 الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية الجامعي / المركزالقسم  .2

 GQm 222اساليب كمية /  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 / السنة الدراسية الثانيةاالولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تدريب الطلبة على أساليب التحليل الكمية للوصول الى نتائج إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
 مهمة في تشخيص المشكالت التي تعاني منها القطاعات االقتصادية في العراق 

 

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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ .11
       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية الحياتية. -1أ .12

 معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة بالنباتات و الحيوانات -2أ .13

 و الحيوانات معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في نمو و انتشار النباتات -3أ .14
 معرفة و فهم الطلبة الى أهم المناطق النباتية الرئيسة، فضالً عن أهم المناطق الحيوانية و مميزاتها. -4أ .15
16.  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب  .17

 ال توجد                                               – 1ب  .18

  - 2ب  .19

        - 3ب  .20

21.  

 طرائق التعليم والتعلم       .22

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل  .23

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

الخاصة بالبرنامج األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة بالحيوانات  و النباتات لفهم المواضيع 

 األكاديمي.

24.  

25.  

 طرائق التقييم       .26

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل  .27

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

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

28.  

29.  

30.  
 التفكير مهارات-ج .31

  -1ج          .32

 ال توجد                                                  -2ج .33

 -3ج .34

 -4ج    .35

 طرائق التعليم والتعلم      .36

37.  

38.  

 ال توجد .39

40.  

 طرائق التقييم     .41

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  .10

 والفهم  المعرفة-أ

       محاضرات في األساليب الكمية -1أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطلبة بالموضوع.محاضرات نظرية و سيمينارات بمشاركة 

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 - المناقشة مفهوم االسلوب الكمي باحثين وباحثات 2 1

تطبيقات كمية في  باحثين وباحثات 2 2

 الجغرافية
 - المناقشة

االسلوب الكمي في  باحثين وباحثات 2 3

 الجغرافية
 - المناقشة

الكمي في االسلوب  باحثين وباحثات 2 4

 الصناعة جغرافية
 - المناقشة

الكمي في االسلوب  باحثين وباحثات 2 5

 السكان جغرافية
 - المناقشة

الكمي في االسلوب  باحثين وباحثات 2 6

 المناخ جغرافية
 - المناقشة

 - المناقشة تحويل الدرجات الحرارية باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة قياس نمو السكان وباحثاتباحثين  2 8

تطبيقات في جغرافية  باحثين وباحثات 2 9

 الزراعة
 - المناقشة

قياس الكمي في ارتفاعات  باحثين وباحثات 2 10

 الحشائش
 - المناقشة

قياس كمي في أثر دوائر  باحثين وباحثات 2 11

 العرض على الزراعة
 - المناقشة

 - المناقشة لورنزمنحنى  باحثين وباحثات 2 12

قياس التركز و التشتت  باحثين وباحثات 2 13

 الصناعي
 - المناقشة

قياس التنوع و التخصص  باحثين وباحثات 2 14

 الصناعي
 - المناقشة

التباين في قياس ظاهرة  باحثين وباحثات 2 15

 جغرافية
 - المناقشة
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ال توجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   7102 - 7102للعام الدراسي 

 اسم الجامعة : بغداد

 اسم الكلية :  اآلداب

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/8118تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                   أ.د. عبد هللا صبار عبود                                           

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ :     /     /

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 ألكاديمي وصف البرنامج ا

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

 

 اآلداب جامعة بغداد / كلية المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 علم الخرائط اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الفصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 7102/  4/ 0  تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و تمكين الطالب من فهم الخرائط  و 
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

       يعرفوا أهمية الخارطة بالنسبة للجغرافي -1أ

 علم الخرائط يصفوا تطور -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

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 صنيفهاالجانب النظري : تاريخ الخرائط وت - 1ب 

 الجانب العملي : تطبيقات على عناصر الخارطة ورسمها - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 

 المحاضرة 

 االستقراء 

 

 

 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 

 مسائل تطبيفية بيتية 

 اختباران تحريريان 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 رسم خرائط علمية دقيقةتدريب الطلبة على  -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     

 التحل المشك –التفكير المنطقي 

 

 

 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة ، حل تمارين ومسائل حول مقياس الرسم ، رسم خرائط
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 

 ال ينطبق

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال ينطبق

 

 

 

 التقييم طرائق          

 

 

 ال ينطبق

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 علم الخرائط ال يوجد االولى
 (ساعتان2)

 ( وحدتان2)

  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
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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

 . 1888، بغداد  ، مطبعة االديب  ، ، مبادئ علم الخرائط  المصرف هاشم دمحم يحيى  .1

 .1891، بغداد ، جامعة بغداد ،  3، الجغرافية العملية والخرائط ، ط فليجة احمد نجم الدين  .8

تصميم وقراءة وتفسير ، القاهرة ، دار الفكر  –، الخرائط الجغرافية الشريعي احمد البدوى دمحم  .3

 . 1889العربي ، 
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 مخطط مهارات المنهج

 ع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وض

 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 8د 1د 4ج 3ج 8ج 1ج 4ب 3ب 8ب 1ب 4أ 3أ 8أ 1أ

 االولى
     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي علم الخرائط ال يوجد
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 علم الخرائط اسم / رمز المقرر .3

 ئطالخرا البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة االولى  –الفصل االول  الفصل / السنة .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 7102/  4/ 0 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و تمكين الطالب من فهم الخرائط  و 

 

 

 

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

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم  .11
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 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

 اثيات الجغرافية وعالقتها بالخرائط والجغرافيةيفهموا االحد -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الجانب النظري : تاريخ الخرائط وتصنيفها - 1ب 

 الجانب العملي : تطبيقات على عناصر الخارطة ورسمها - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 

 المحاضرة 

 االستقراء 

 

 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 

 مسائل تطبيفية بيتية 

 اختباران تحريريان 

 
 مهارات التفكير -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

 رف على الوقت في مدن العالم من خالل أقواس الطول في الخارطةالتع -4ج   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 حل المشكالت –التفكير المنطقي 

 
 طرائق التقييم    

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

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

 ال ينطبق
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

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

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  والتدريب المهني والدراسات الميدانية (الضيوف 

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي ( المتطلبات السابقة

 تحدد من عمادة الكلية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من عمادة الكلية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مفهوم الخارطة وتعريفها حفظ وفهم 2 1
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

 يخي لعلم الخرائطالتطور التار 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
 هيةاسئلة شف 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 تطبيقات عملية

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

 ض وأقواس الطول دوائر العر 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 

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   7102 - 7102للعام الدراسي 

 اسم الجامعة : بغداد

 اسم الكلية :  اآلداب

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/8118تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                   أ.د. عبد هللا صبار عبود                                           

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             
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 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ :     /     /

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 األكاديمي وصف البرنامج 

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

 

 ة اآلدابجامعة بغداد / كلي المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 التوزيعات خرائط اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الفصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 7102/  4/ 0 الوصف تاريخ إعداد  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 توزيعات الظواهر الجغرافيةخرائط  اعداد ورسم تمكين الطالب من 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .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

 يتمكنوا من التمثيل الخرائطي للرموز الخطية -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 

  وتمثيل على خرائط محافظة بغدادرسم 

 اختباران تحريريان 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 توظيف استخدام الرموز في تمثيل الظواهر الجغرافية -1ج         

 الرموز الكمية في التمثيل الخرائطياستخدام  -2ج

 باعداد خرائط التوزيعات الجغرافيةتمكن الطلبة من القيام  -3ج

 ع مختلفة من الرموز وانتقاء المناسب لكل ظاهرة جغرافية مراد تمثيلهاانواالتعرف على  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 التمثيل الخرائطي –التفكير المنطقي 

 

 

 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 تمثيل خرائطي للرموز المختلفة على الخرائط الصماءاالسئلة المباشرة ، 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  مهارات)الوالمنقولة  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
 عات المعتمدةالسا 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

 . 1991فالح شاكر اسود ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  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

 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 8د 1د 4ج 3ج 8ج 1ج 4ب 3ب 8ب 1ب 4أ 3أ 8أ 1أ

 لثانيةا
 ال يوجد

 خرائط

 التوزيعات

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 وزيعاتالت 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

 7102/  4/ 0 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ناصرها األساسيةتصميم عمعرفة اعداد و تمكين الطالب من فهم الخرائط  و 

 

 

 

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

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

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 التمثيل الخرائطي لتوزيع الظواهر الجغرافية -1أ

 يميزوا بين الرموز النوعية والرموز الكمية -2أ

 يرسموا خرائط التوزيعات الكمية -3أ

 الخرائطي للرموز الموضعية يتمكنوا من التمثيل -4أ

 يتمكنوا من التمثيل الخرائطي للرموز الخطية -5أ

 يتمكنوا من التمثيل الخرائطي للرموز المساحية -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

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

 امكانية رسم وتمثيل خرائط التوزيعاتى الجانب العملي : تطبيقات عل - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 

 المحاضرة 

 التمثيل الخرائطي 

 

 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 

 رسم وتمثيل على خرائط محافظة بغداد 

 اختباران تحريريان 

 
 مهارات التفكير -ج

 ي تمثيل الظواهر الجغرافيةتوظيف استخدام الرموز ف -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 –المنطقي التفكير 

 
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة ، تمثيل خرائطي للرموز المختلفة على الخرائط الصماء

 
 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 دمحم سطيحة خرائط التوزيعات الجغرافية ،

لعمل متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش ا

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 في مرسم الخرائط التمثيل الخرائطي

 المواقع االلكترونية المختصة بالخرائط

) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الخدمات االجتماعية 

  الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية (
 ال ينطبق

 

 القبول  .13

 هادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي (ش المتطلبات السابقة

 تحدد من عمادة الكلية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من عمادة الكلية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
لتعلم مخرجات ا

 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 تطبيقات عملية

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

 النسبية رمز المربعات وتطبيق فهم 2 8
 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية رمز المثلثات النسبية وتطبيق فهم 2 9

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية رموز هندسية ثالثية االبعاد وتطبيق فهم 4 11-11

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

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



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   7102 - 7102للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 2عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 0/4/7102اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 7102/   /    التاريخ                              7102 /  /   التاريخ                   7102/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



  1الصفحة   
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية أسيا اإلقليمية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 السكان، النشاط االقتصادي(.

 

 

 
 



  2الصفحة   
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 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 

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

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 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  العامةالمهارات -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

 GRa 220 الثانية
جغرافية أسيا 

 اإلقليمية
 ساعة 30

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 
 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

هي الدرجة  األولىمعيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07التفاضلية للمادة العلمية و هي غالبًا ما تكون 

من  أكثريقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة 
 .اإلعدادية% في شهادة 07

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

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

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 البرنامج الخاضعة للتقييميرجى 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 

 الشخصيوالتطور 

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

جغرافية أسيا  GRa 220 الثانية

 اإلقليمية
                √ أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 اآلدابجامعة بغداد / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

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

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثانية/ السنة الدراسية االولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

 االقتصادي(.السكان، النشاط 
 

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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ .11
       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية الحياتية. -1أ .12

 معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة بالنباتات و الحيوانات -2أ .13

 انتشار النباتات و الحيواناتمعرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في نمو و  -3أ .14
 معرفة و فهم الطلبة الى أهم المناطق النباتية الرئيسة، فضالً عن أهم المناطق الحيوانية و مميزاتها. -4أ .15
16.  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب  .17

 ال توجد                                               – 1ب  .18

  - 2ب  .19

        - 3ب  .20

21.  

 طرائق التعليم والتعلم       .22

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل  .23

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

ات  و النباتات لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة بالحيوان

 األكاديمي.

24.  

25.  

 طرائق التقييم       .26

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل  .27

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

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

28.  

29.  

30.  
 التفكير مهارات-ج .31

  -1ج          .32

 ال توجد                                                  -2ج .33

 -3ج .34

 -4ج    .35

 طرائق التعليم والتعلم      .36

37.  

38.  

 ال توجد .39

40.  

 طرائق التقييم     .41

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 والفهم  المعرفة-أ

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

       و الخصائص البشرية.

 

 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 

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

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 ال توجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 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  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 10
 - المناقشة سكان القارة باحثين وباحثات 2 11

12 2 
النشاط السكاني، الزراعة واهم المحاصيل  وباحثاتباحثين 

 الزراعية
 المناقشة

- 

 - المناقشة الثروة المعدنية واهم الصناعات في القارة باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة التجارة في القارة باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة الفحم باحثين وباحثات 2 15

16 2 
اقليمية عن كوريا الجنوبية وتجربتها دراسة  باحثين و باحثات

 التنموية

 المناقشة
- 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 أقسام 8 :   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   اريخ  الت                 1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:ير قسم ضمان اجلودة اسم مد
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 المحلي لمناخا علم ديمي اسم البرنامج األكا .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 المحلية تفسير الظواهر على كيفية الثانيةلبة المرحلة يهدف البرنامج األكاديمي إلى تدريب ط
كتابة البحث العلمي الجغرافي، وكيفية كتابة الهوامش والمصادر، ومنهجية البحث، و  و المناخية

كيفية توظيف المعلومات العامة المستقاة من الدراسة الميدانية و العمل المكتبي، فضاًل عن 
 كتبة االفتراضية وسحب البحوث العلمية منهاالتعرف على كيفية التسجيل في الم
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

  المحلي المناخمعرفة ما هو  -1أ

 المحلية المناخيةتفسير الظواهر فهم كيفية  -2أ

 المحلية بالظواهر المناخية الرموز الخاصة فهم كيفية استعمال -3أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 .للمناخ المحلي  ايجاد ملكة التفكير لدى طلبة الدراسات االولية في حل المشكالت البحثية – 1ب 

 المحلية وث المتعلقة بالدراسات الجغرافية المناخيةمهارة استعمال الكتب و البح  - 2ب 

 .المحلية المناخية جاتها في البحوث العلميةرالمكتبة االفتراضية واستعمال مخ مهارة استعمال  - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

الستاذ، و يتم يتم تقسيم المواضيع على اسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و ا

 االستشهاد باالمثلة العينية و المادية من خالل تطبيقات واقعية تطبق خالل المحاضرات.

 

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 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    
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة و 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 

 قالمسا
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 ساعة 30  المحلي المناخعلم  ال يوجد األولى
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 

 ال ينطبق
 
 
 

 المعهد(و األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أ 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.

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  .2
مادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على % لل07غالبًا 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
 شخصية االخرى. راض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية اليثبت خلوه من االم

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 1991، دار دمشق للطباعة، سوريا،1، ط علي حسين ، المناخ األصغري ، موسى  -1
  2772، عمان ، مطبعة اليازوري ،  المناخ واالقاليم المناخيةالسامرائي ، قصي عبد المجيد ، جغرافية  -2
3- www.vortexplymouth.com  
4- www.Americanmeteorologicalorganziation  

 

http://www.vortexplymouth.com/
http://www.americanmeteorologicalorganziation/
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 مخطط مهارات المنهج

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

 ات التعلم المطلوبة من البرنامجمخرج 

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

علم المناخ  ال يوجد األولى

 المحلي

          √ √ √  √ √ √ أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 د. خميس دحام مصلح السبهاني

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلية االداب ليميةالمؤسسة التع .1

 الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 Microclimate /Mc/217 GMc اسم / رمز المقرر .3

 علم الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 الينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي الثاني / المرحلة الثانية الفصل / السنة .6

 30 لي()الكعدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تزويد الطلبة ابملعلومات االساسية عن مبادي ونظرايت وقوانني علم املناخ احمللي ومتكنهم من توظيف تلك 
 املعلومات لفهم الظواهر املناخية والتنبؤ هبا ومن مث حماولة الظبط والتحكم هبا

 
 
 
 
 

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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 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 يذكر اهم المبادئ التي تفسر الظواهر المناخ المحلي -1أ

 رصد العوامل المؤثر في الظواهر المناخ المحلي -2أ

 يقدم شرح موجز الهم العوامل التي تفسر الظواهر المناخ المحلي -3أ
 هايذكر الفرق بين الظواهر  المناخ المحلي وتفسير-4أ
 التفسير الشمولي للغالف الجوي -5أ
  االستفادة من التطبيقات العلمية -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تفسير الظواهر المناخ المحلي – 1ب

 تفسير مشكالت يعاني منها المجتمع – 2ب

 كيف استخدام عملية التنبؤ بالظواهر المناخ المحلي  – 3ب

    ر الغالف الجويتنظيم عملية التنبؤ بظواه -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 مناقشة اسئلة تطرح ويجاب عليها من قبل الطلبة    

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات تحريرية / اختبارات شفهية / تقارير وبحوث   

 

 مهارات التفكير -ج

 توضيف محتوى التعلم لتفسير المشكالت التي تواجه المجتمع -1ج

 مقترحات للتغلب على المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة وضع -2ج

 تفسير الظواهر  المناخ المحلي باالعتماد على النظريات  -3ج

   ايجاد الحلول لمشكلة التدنى في مستوى التنبؤ الجوي  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 حل المشكالت / االسئلة واالجوبة / العصف الذهني           

 

 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة /تقارير وبحوث / امتحانات يومية      

 

 

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

 الينطبق    -1د

 -2د

 -3د

    -4د



8 

 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

كتب املقرر العربية واالجنبية وحبوث حديثة من اجلمعية االنوائية 
 ريكية ومن املكتبة العراقية االفرتاضيةاالم

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

www.vortexPlymouth.com  
WWW.Americanety.comMeteorological Soci  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الينطبق

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي واالدبي المتطلبات السابقة

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
الوحدة / المساق أو  اسم

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 حفظ وفهم الموضوع 2 1-2
وعالقتة  المناخ المحلي

 بعلم المناخ العام
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 الفهم والتحليل 2 2-4
العوامل المناخية المؤثرة 

 على المناخ المحلي
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 هم والتطبيقالحفظ والف 2 4-6
نماذج من المناخات المحلية 

 مناخ المسطحات المائية :
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 مناخ السطوح الجرداء الفهم والتطبيق 2 6-8
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 مناخ الجبال الحفظ والفهم 2 8-10
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 مناخ الكهوف الفهم والتطبيق 2 10-12
اضرة مح

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 الحفظ والفهم 2 12-15
مناخ المدينة كنموذج 

 تغير المناخ المحلي
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

http://www.vortex/
http://www.vortex/
http://www.american/
http://www.american/
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 تحدد من قبل العمادة أقل عدد من الطلبة 

 من قبل العمادةتحدد  أكبر عدد من الطلبة 

 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا
   2018 - 2017للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم الجامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 أقسام 8 :   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 
 22/3/2018تاريخ ملء الملف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  
  

 2018/   /    التاريخ                              2018 /  /   تاريخ  ال                 2018/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق الملف من قبل 
 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:دير قسم ضمان الجودة اسم م
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



  
 1الصفحت 

 
  

 األكادَوٍ البرناهجنوىرج وصف 

 (األكادَوٍ()هراجعت البرناهج العالٍ )هراجعت أداء هؤسساث التعلُن 

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

صائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خ
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خبيؼخ ثغذاد / كهُخ اِداة انًؤعغخ انتؼهًُُخ .1

 لغى اندغشافُخ انمغى اندبيؼٍ / انًشكض  .2

 خغشافُخ انطمظ بدًٍَ اعى انجشَبيح األك .3

 ثكبنىسَىط آداة فٍ اندغشافُخ اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

 فصهٍ )كىسعبد( انُظبو انذساعٍ   .5

 - انًؼتًذ   ثشَبيح االػتًبد .6

 - انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7

 25/3/2018 تبسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .9

 تفسير الظواىر الطقسية و ة المرحمة األولى عمى كيفيةييدف البرنامج األكاديمي إلى تدريب طمب
كتابة البحث العممي الجغرافي، وكيفية كتابة اليوامش والمصادر، ومنيجية البحث، و كيفية 
توظيف المعمومات العامة المستقاة من الدراسة الميدانية و العمل المكتبي، فضاًل عن التعرف 

 ضية وسحب البحوث العممية منياعمى كيفية التسجيل في المكتبة االفترا

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 يخشخبد انتؼهى انًطهىثخ وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى  .10

 وانفهى  انًؼشفخ-أ

   انطمظ انُىيٍيؼشفخ يب هى  -1أ

 تفغُش انظىاهش انطمغُخفهى كُفُخ  -2أ

 انشيىص انخبصخ ثبنطمظ فهى كُفُخ اعتؼًبل -3أ

 

 انخبصخ ثبنًىضىع  انًهبساد-ة 

 دبد يهكخ انتفكُش نذي طهجخ انذساعبد االونُخ فٍ حم انًشكالد انجحثُخ.اَ – 1ة 

 يهبسح اعتؼًبل انكتت و انجحىث انًتؼهمخ ثبنذساعبد اندغشافُخ.  - 2ة 

 يهبسح اعتؼًبل انًكتجخ االفتشاضُخ واعتؼًبل يخخشخبتهب فٍ انجحىث انؼهًُخ كبفخ.  - 3ة 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

فبػهُخ ثٍُ األعتبر و انطهجخ يٍ خالل تىصَغ انًبدح كبيهخ و يطجىػخ فٍ ثذاَخ انفصم انذساعٍ، و يحبضشاد ت

َتى تمغُى انًىاضُغ ػهً اعبثُغ انفصم انذساعٍ، و َتى يُبلشخ انًىاضُغ يب ثٍُ انطهجخ و االعتبر، و َتى 

 ل انًحبضشاد.االعتشهبد ثباليثهخ انؼُُُخ و انًبدَخ يٍ خالل تطجُمبد والؼُخ تطجك خال

 

 

 

 طشائك انتمُُى      

َتى تمُُى انطهجخ و انجشَبيح األكبدًٍَ ػهً ثالث يحبوس هٍ : يذي تمجم انطبنت نهًىاضُغ يٍ خالل انًطبنجخ 

ثتحضُش انًىاضُغ لجم انًُبلشخ يٍ انطهجخ، فضالً ػٍ االيتحبَبد انشفهُخ شجه انُىيُخ ، و ايتحبٌ فٍ 

 تحبٌ ثبٌ فٍ َهبَخ انفصم و لجم االيتحبٌ انُهبئٍ.يُتصف انفصم، فضالً ػٍ اي

 

 

 

  انتفكُش يهبساد-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 

 

 

 

 طشائك انتمُُى    



  
 3الصفحت 

 
  

 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس  )انًهبسادوانًُمىنخ  انًهبساد انؼبيخ-د 

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 وانتؼهى  انتؼهُىطشائك          

 

 

 ال ينطبق
 

 طشائك انتمُُى          

 

 ال ينطبق
 

 ثُُخ انجشَبيح  .11

 انشهبداد وانغبػبد انًؼتًذح .12
 انًغتىي / انغُخ

سيض انًمشس أو 

 انًغبق
 انغبػبد انًؼتًذح اعى انًمشس أو انًغبق

 عبػخ 30 خغشافُخ انطمظ  ال َىخذ األونً
  

 دسخخ انجكبنىسَىط 

     تتطهت )ط( عبػخ يؼتًذح 

     

     

    

    
 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .13

 
 

 ال ينطبق
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .14

و التخطيط في وزارة يكون معيار المفاضمة بالقبول خاص بقسم القبول المركزي التابع لدائرة الدراسات  .1
 التعميم العالي و البحث العممي.

معيار المفاضمة في اختيار القسم لطمبة السنة الدراسية االولى ىي الدرجة التفاضمية لممادة العممية و ىي  .2
% لممادة، عمى سبيل المثال يقبل الطالب في قسم المغة االنكميزية في حال حصولو عمى 07غالبًا ما تكون 

 % في شيادة االعدادية.07ن درجة اكثر م
مصدقة من قبل مديرية التربية، و ان يقدم فحص طبي )عممي، أدبي( ان يقدم الطالب شيادة االعدادية  .3

 راض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى. يثبت خموه من االم
 أىم مصادر المعمومات عن البرنامج .11

  2772السامرائي ، قصي عبد المجيد ، جغرافية الطقس ، عمان ، مطبعة اليازوري ، -1
2- www.vortexplymouth.com  
3- www.Americanmeteorologicalorganziation  

 

http://www.vortexplymouth.com/
http://www.americanmeteorologicalorganziation/


  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 الوعرفت والفهن
الوهاراث الخاصت 

 بالوىضىع
 ههاراث التفكُر

 الوهاراث العاهت والونقىلت

) أو( الوهاراث األخري 

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

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

          √ √ √  √ √ √ أساسٍ جغرافُت الطقس ال َىجذ األولً
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 نوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ ثغذاد /كهُخ االداة انًؤعغخ انتؼهًُُخ .1

 اندغشافُخ انمغى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 Weather /Wt /101 GWt اعى / سيض انًمشس .3

 ػهى اندغشافُخ انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 الَُطجك أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 انفصم انذساعٍ االول / انًشحهخ االونً انفصم / انغُخ .6

 33 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .7

 25/3/2318 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن مبادي ونظريات وقوانين علم الطقس وتمكنهم من توظيف تلك 
 التنبؤ بها ومن ثم محاولة الظبط والتحكم بهاالمعلومات لفهم الظواهر المناخية و 

 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .13
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 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 َزكش اهى انًجبدئ انتٍ تفغش انظىاهش انطمغُخ -1أ

 سصذ انؼىايم انًؤثش فٍ انظىاهش انطمغُخ -2أ

 طمغُخ َمذو ششذ يىخض الهى انؼىايم انتٍ تفغش انظىاهش ان -3أ
 َزكش انفشق ثٍُ انظىاهش انطمغُخ وتفغُشهب-4أ
 انتفغُش انشًىنٍ نهغالف اندىٌ -5أ
  االعتفبدح يٍ انتطجُمبد انؼهًُخ -6أ

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 تفغُش انظىاهش انطمغُخ – 1ة

 تفغُش يشكالد َؼبٍَ يُهب انًدتًغ – 2ة

 طمغُخكُف اعتخذاو ػًهُخ انتُجؤ ثبنظىاهش ان – 3ة

    تُظُى ػًهُخ انتُجؤ ثظىاهش انغالف اندىٌ -4ة

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 يُبلشخ اعئهخ تطشذ وَدبة ػهُهب يٍ لجم انطهجخ    

 

 طشائك انتمُُى      

 اختجبساد تحشَشَخ / اختجبساد شفهُخ / تمبسَش وثحىث   

 

 يهبساد انتفكُش -ج

 نًشكالد انتٍ تىاخه انًدتًغتىضُف يحتىي انتؼهى نتفغُش ا -1ج

 وضغ يمتشحبد نهتغهت ػهً انًشكالد انؼهًُخ انتٍ تىاخه انطهجخ -2ج

 تفغُش انظىاهش انطمغُخ ثبالػتًبد ػهً انُظشَبد  -3ج

   اَدبد انحهىل نًشكهخ انتذًَ فٍ يغتىي انتُجؤ اندىٌ  -4ج

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 واالخىثخ / انؼصف انزهٍُ  حم انًشكالد / االعئهخ          

 

 طشائك انتمُُى    

 االعئهخ انًجبششح /تمبسَش وثحىث / ايتحبَبد َىيُخ      

 

 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 الَُطجك    -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األعبعُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

كتب المقرر العربية واالجنبية وبحوث حديثة من الجمعية 
 االنوائية االمريكية ومن المكتبة العراقية االفتراضية

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً عجُم انًثبل 

نؼًم وانذوسَبد وانجشيدُبد وسػ ا

 وانًىالغ االنكتشوَُخ (

www.vortexPlymouth.com  
www.AmericanMeteorological Society.com  

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً عجُم 

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 ٍ وانذساعبد انًُذاَُخ ( انًهُ
 الينطبق

 

 انمجىل  .13

 شهبدح انذساعخ االػذادَخ ثفشػُهب انؼهًٍ واالدثٍ انًتطهجبد انغبثمخ

 تحذد يٍ لجم انؼًبدح ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 تحذد يٍ لجم انؼًبدح أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 ثُُخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجىع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / انًغبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتؼهُى

طشَمخ 

 انتمُُى

 فبػهُخ انؼًهُخ انتؼهًُُخ حفع وفهى انًىضىع 2 1-2
يحبضشح 

 ويُبلشخ
 اعئهخ شفهُخ

 َظشَبتهب انفهى وانتحهُم 2 2-4
يحبضشح 

 ويُبلشخ
 اعئهخ شفهُخ

 جُبٌيزاكشح وعت انحفع وانفهى وانتطجُك 2 4-6
يحبضشح 

 ويُبلشخ
 اعئهخ شفهُخ

 تغزَخ ساخؼخ انفهى وانتطجُك 2 6-8
يحبضشح 

 ويُبلشخ
 اعئهخ شفهُخ

 َظشَبد انتؼهى انحفع وانفهى 2 8-13
يحبضشح 

 ويُبلشخ
 اعئهخ شفهُخ

 اَتمبل اثش انتؼهى انفهى وانتطجُك 2 13-12
يحبضشح 

 ويُبلشخ
 اعئهخ شفهُخ

 ؼهُىَظشَبد انت انحفع وانفهى 2 12-15
يحبضشح 

 ويُبلشخ
 اعئهخ شفهُخ

http://www.vortex/
http://www.vortex/
http://www.american/
http://www.american/


 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 أقسام 8 :   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 
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 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  
  

 2018/   /    التاريخ                              2018 /  /   تاريخ  ال                 2018/    /    التاريخ  
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 دقـق الملف من قبل 
 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:دير قسم ضمان الجودة اسم م
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 1الصفحت 

 
  

 األكادَوٍ البرناهجنوىرج وصف 

 (األكادَوٍ()هراجعت البرناهج العالٍ )هراجعت أداء هؤسساث التعلُن 

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

صائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خ
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خبيؼخ ثغساز / كهُخ اِزاة انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى اندغطافُخ انمسى اندبيؼٍ / انًطكع  .2

 نًُبخخغطافُخ ا بزًٍَ اسى انجطَبيح األك .3

 ثكبنىضَىغ آزاة فٍ اندغطافُخ اسى انشهبزح انُهبئُخ  .4

 فصهٍ )كىضسبد( انُظبو انسضاسٍ   .5

 - انًؼتًس   ثطَبيح االػتًبز .6

 - انًؤثطاد انربضخُخ األذطي  .7

 25/3/2018 تبضَد إػساز انىصف  .8

 أهساف انجطَبيح األكبزًٍَ .9

 و المناخيةتفسير الظواىر  بة المرحمة األولى عمى كيفيةييدف البرنامج األكاديمي إلى تدريب طم
كتابة البحث العممي الجغرافي، وكيفية كتابة اليوامش والمصادر، ومنيجية البحث، و كيفية 
توظيف المعمومات العامة المستقاة من الدراسة الميدانية و العمل المكتبي، فضاًل عن التعرف 

 راضية وسحب البحوث العممية منياعمى كيفية التسجيل في المكتبة االفت

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 يرطخبد انتؼهى انًطهىثخ وططائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى  .10

 وانفهى  انًؼطفخ-أ

   انًُبخيؼطفخ يب هى  -1أ

 انًُبذُختفسُط انظىاهط فهى كُفُخ  -2أ

 ثبنظىاهط انًُبذُخانطيىظ انربصخ فهى كُفُخ استؼًبل -3أ

 

 انربصخ ثبنًىضىع  انًهبضاد-ة 

 اَدبز يهكخ انتفكُط نسي طهجخ انسضاسبد االونُخ فٍ حم انًشكالد انجحثُخ. – 1 ة

 ىث انًتؼهمخ ثبنسضاسبد اندغطافُخ انًُبذُخيهبضح استؼًبل انكتت و انجح  - 2ة 

 .انًُبذُخ يهبضح استؼًبل انًكتجخ االفتطاضُخ واستؼًبل يررطخبتهب فٍ انجحىث انؼهًُخ  - 3ة 

 

 وانتؼهى ططائك انتؼهُى      

يحبضطاد تفبػهُخ ثٍُ األستبش و انطهجخ يٍ ذالل تىظَغ انًبزح كبيهخ و يطجىػخ فٍ ثساَخ انفصم انسضاسٍ، و 

َتى تمسُى انًىاضُغ ػهً اسبثُغ انفصم انسضاسٍ، و َتى يُبلشخ انًىاضُغ يب ثٍُ انطهجخ و االستبش، و َتى 

 مبد والؼُخ تطجك ذالل انًحبضطاد.االستشهبز ثباليثهخ انؼُُُخ و انًبزَخ يٍ ذالل تطجُ

 

 

 

 ططائك انتمُُى      

َتى تمُُى انطهجخ و انجطَبيح األكبزًٍَ ػهً ثالث يحبوض هٍ : يسي تمجم انطبنت نهًىاضُغ يٍ ذالل انًطبنجخ 

ثتحضُط انًىاضُغ لجم انًُبلشخ يٍ انطهجخ، فضالً ػٍ االيتحبَبد انشفهُخ شجه انُىيُخ ، و ايتحبٌ فٍ 

 انفصم، فضالً ػٍ ايتحبٌ ثبٌ فٍ َهبَخ انفصم و لجم االيتحبٌ انُهبئٍ. يُتصف

 

 

 

  انتفكُط يهبضاد-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 ططائك انتؼهُى وانتؼهى     

 

 

 

 

 ططائك انتمُُى    



  
 3الصفحت 

 
  

 

 

 .صٍ(انشراألذطي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىض  )انًهبضادوانًُمىنخ  انًهبضاد انؼبيخ-ز 

 1ز

 2ز

 -3ز

 -4ز   

 ال ينطبق
 وانتؼهى  انتؼهُىططائك          

 

 

 ال ينطبق
 

 ططائك انتمُُى          

 

 ال ينطبق
 

 ثُُخ انجطَبيح  .11

 انشهبزاد وانسبػبد انًؼتًسح .12
 انًستىي / انسُخ

ضيع انًمطض أو 

 انًسبق
 انسبػبد انًؼتًسح اسى انًمطض أو انًسبق

 سبػخ 30  انًُبخخ خغطافُ ال َىخس األونً
  

 زضخخ انجكبنىضَىغ 

     تتطهت )غ( سبػخ يؼتًسح 

     

     

    

    
 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 

 انترطُظ نهتطىض انشرصٍ .13

 
 

 ال ينطبق
 
 
 

 انًؼهس(األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبض انمجىل  .14

ابع لدائرة الدراسات و التخطيط في وزارة يكون معيار المفاضمة بالقبول خاص بقسم القبول المركزي الت .1
 التعميم العالي و البحث العممي.

معيار المفاضمة في اختيار القسم لطمبة السنة الدراسية االولى ىي الدرجة التفاضمية لممادة العممية و ىي  .2
صولو عمى % لممادة، عمى سبيل المثال يقبل الطالب في قسم المغة االنكميزية في حال ح07غالبًا ما تكون 
 % في شيادة االعدادية.07درجة اكثر من 

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

 أىم مصادر المعمومات عن البرنامج .11

  2772، عمان ، مطبعة اليازوري ،  المناخ واالقاليم المناخيةعبد المجيد ، جغرافية  السامرائي ، قصي-1
2- www.vortexplymouth.com  
3- www.Americanmeteorologicalorganziation  

 

http://www.vortexplymouth.com/
http://www.americanmeteorologicalorganziation/
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 الوعرفت والفهن
الوهاراث الخاصت 

 بالوىضىع
 كُرههاراث التف

 الوهاراث العاهت والونقىلت

) أو( الوهاراث األخري 

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

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

          √ √ √  √ √ √ أساسٍ الوناخجغرافُت  ال َىجذ األولً
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 نوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ ثغساز /كهُخ االزاة انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 اندغطافُخ انمسى اندبيؼٍ / انًطكع .2

 Climatology /ct/ 109 GCt اسى / ضيع انًمطض .3

 ػهى اندغطافُخ انجطايح انتٍ َسذم فُهب .4

 الَُطجك أشكبل انحضىض انًتبحخ .5

 انفصم انسضاسٍ انثبٍَ / انًطحهخ االونً انفصم / انسُخ .6

 33 )انكهٍ(ػسز انسبػبد انسضاسُخ  .7

 25/3/2318 تبضَد إػساز هصا انىصف  .8

 أهساف انًمطض .9

تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن مبادي ونظريات وقوانين علم المناخ وتمكنهم من توظيف تلك 
 المناخية والتنبؤ بها ومن ثم محاولة الظبط والتحكم بهاالمعلومات لفهم الظواهر 

 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.

 يرطخبد انتؼهى وططائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .13



7 

 

 

 انًؼطفخ وانفهى  -أ
 َصكط اهى انًجبزئ انتٍ تفسط انظىاهطانًُبذُخ -1أ

 ضصس انؼىايم انًؤثط فٍ انظىاهطانًُبذُخ -2أ

 انظىاهط انًُبذُخَمسو شطذ يىخع الهى انؼىايم انتٍ تفسط  -3أ
 َصكط انفطق ثٍُ انظىاهط انًُبذُخ وتفسُطهب-4أ
 انتفسُط انشًىنٍ نهغالف اندىٌ -5أ
  االستفبزح يٍ انتطجُمبد انؼهًُخ -6أ

 انًهبضاد انربصخ ثبنًىضىع   -ة 

 تفسُط انظىاهط انًُبذُخ – 1ة

 تفسُط يشكالد َؼبٍَ يُهب انًدتًغ – 2ة

 ثبنظىاهط انًُبذُخ كُف استرساو ػًهُخ انتُجؤ – 3ة

    تُظُى ػًهُخ انتُجؤ ثظىاهط انغالف اندىٌ -4ة

 ططائك انتؼهُى وانتؼهى      

 يُبلشخ اسئهخ تططذ وَدبة ػهُهب يٍ لجم انطهجخ    

 

 ططائك انتمُُى      

 اذتجبضاد تحطَطَخ / اذتجبضاد شفهُخ / تمبضَط وثحىث   

 

 يهبضاد انتفكُط -ج

 تؼهى نتفسُط انًشكالد انتٍ تىاخه انًدتًغتىضُف يحتىي ان -1ج

 وضغ يمتطحبد نهتغهت ػهً انًشكالد انؼهًُخ انتٍ تىاخه انطهجخ -2ج

 تفسُط انظىاهط انًُبذُخ ثبالػتًبز ػهً انُظطَبد  -3ج

   اَدبز انحهىل نًشكهخ انتسًَ فٍ يستىي انتُجؤ اندىٌ  -4ج

 

 ططائك انتؼهُى وانتؼهى     

 كالد / االسئهخ واالخىثخ / انؼصف انصهٍُ حم انًش          

 

 ططائك انتمُُى    

 االسئهخ انًجبشطح /تمبضَط وثحىث / ايتحبَبد َىيُخ      

 

 

 انًهبضاد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبضاد األذطي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىض انشرصٍ (. -ز 

 الَُطجك    -1ز

 -2ز

 -3ز

    -4ز
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمطاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمطض 
      أذطي 

كتب المقرر العربية واالجنبية وبحوث حديثة من الجمعية 
 االنوائية االمريكية ومن المكتبة العراقية االفتراضية

م انًثبل يتطهجبد ذبصخ ) وتشًم ػهً سجُ

وضش انؼًم وانسوضَبد وانجطيدُبد 

 وانًىالغ االنكتطوَُخ (

www.vortexPlymouth.com  
www.AmericanMeteorological Society.com  

انرسيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً سجُم 

وانتسضَت انًثبل يحبضطاد انضُىف 

 انًهٍُ وانسضاسبد انًُساَُخ ( 
 الينطبق

 

 انمجىل  .13

 شهبزح انسضاسخ االػسازَخ ثفطػُهب انؼهًٍ واالزثٍ انًتطهجبد انسبثمخ

 تحسز يٍ لجم انؼًبزح ألم ػسز يٍ انطهجخ 

 تحسز يٍ لجم انؼًبزح أكجط ػسز يٍ انطهجخ 

 

 ثُُخ انًمطض .11

 انسبػبد ألسجىعا
يرطخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحسح / انًسبق 

 أو انًىضىع
 ططَمخ انتؼهُى

ططَمخ 

 انتمُُى

 فبػهُخ انؼًهُخ انتؼهًُُخ حفع وفهى انًىضىع 2 1-2
يحبضطح 

 ويُبلشخ
 اسئهخ شفهُخ

 َظطَبتهب انفهى وانتحهُم 2 2-4
يحبضطح 

 ويُبلشخ
 اسئهخ شفهُخ

 يصاكطح وستجُبٌ جُكانحفع وانفهى وانتط 2 4-6
يحبضطح 

 ويُبلشخ
 اسئهخ شفهُخ

 تغصَخ ضاخؼخ انفهى وانتطجُك 2 6-8
يحبضطح 

 ويُبلشخ
 اسئهخ شفهُخ

 َظطَبد انتؼهى انحفع وانفهى 2 8-13
يحبضطح 

 ويُبلشخ
 اسئهخ شفهُخ

 اَتمبل اثط انتؼهى انفهى وانتطجُك 2 13-12
يحبضطح 

 ويُبلشخ
 اسئهخ شفهُخ

 َظطَبد انتؼهُى فهىانحفع وان 2 12-15
يحبضطح 

 ويُبلشخ
 اسئهخ شفهُخ

http://www.vortex/
http://www.vortex/
http://www.american/
http://www.american/


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  1028 -1027للعام الدراسي 

 : بغداد اسم الجامعة

 دا :  اآل اسم الكلية

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/1018تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                        أ.د. عبد هللا صبار عبود                                      

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ :     /     /

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 

 
 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 رنامج األكاديمي وصف الب

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

 

 / كلية اآلداب جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 نصوص جغرافية باللغة االنكليزية 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

 1/4/2018 خ إعداد الوصف تاري .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعليم الطالب و حفظه للمصطلحات و المفاهيم و المعاني الجغرافية باللغة يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
االنكليزية لكي يكون متمكن من حفظ هذه المادة و االستفادة منها في اثناء دراسته في مراحله الجامعية سواء 

الوريوس او الماجستير او الدكتوراه، كذلك الهدف من تدريس هذه المادة هو ان يتعلم الطالب مستقباًل كان البك
كيفية استخدام و االستفادة من المصادر الجغرافية الموجودة باللغة االنكليزية في المكتبات و التي أكثر الطالب 

 حت هذه المصادر مركونة في المكتبة فقط.ال يستخدمون هذه المصادر الغنية بالكثير من المعلومات و أصب
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

   معرفة  المصطلحات الجغرافية باللغة االنكليزية. -1أ

  -2أ

  -3أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 

 علم طرائق التعليم والت     

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

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

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

 تتضمن عدة مفاهيم لمواضيع الجغرافيا.

 

 طرائق التقييم      

 يتم التقييم من خالل االمتحانات اليومية و الشهرية و الفصلية. 

 

  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

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

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

 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.

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

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

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

 الوضع الدراسي لكل من الطالب و االستاذ.

 طرائق التقييم    
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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
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 األولى
114GGt 

 

ية نصوص جغراف

 باللغة االنكليزية
2 

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

 ساعة 30    
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 

 ال ينطبق
 
 
 

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

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  .2
زية في حال حصوله على % للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة االنكلي07غالبًا ما تكون 
 % في شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 

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

 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

 جمخرجات التعلم المطلوبة من البرنام 

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

 114GGt ألولىا
 

نصوص 

جغرافية باللغة 

 االنكليزية

                √ أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 114GGt /نصوص جغرافية باللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 لىالفصل الثاني/ السنة الدراسية االو الفصل / السنة .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تعليم الطالب و حفظه للمصطلحات و المفاهيم و المعاني الجغرافية باللغة يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
دراسته في مراحله الجامعية االنكليزية لكي يكون متمكن من حفظ هذه المادة و االستفادة منها في اثناء 

سواء كان البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه، كذلك الهدف من تدريس هذه المادة هو ان يتعلم الطالب 
مستقباًل كيفية استخدام و االستفادة من المصادر الجغرافية الموجودة باللغة االنكليزية في المكتبات و التي 

مصادر الغنية بالكثير من المعلومات و أصبحت هذه المصادر مركونة أكثر الطالب ال يستخدمون هذه ال
 في المكتبة فقط

 لتعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات ا

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

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

 ج.البرنام
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 والفهم  المعرفة-أ

   معرفة  المصطلحات الجغرافية باللغة االنكليزية. -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 

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

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

 تتضمن عدة مفاهيم لمواضيع الجغرافيا.

 

 طرائق التقييم      

 يتم التقييم من خالل االمتحانات اليومية و الشهرية و الفصلية. 

 

  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

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

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

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

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

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

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

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

 الوضع الدراسي لكل من الطالب و االستاذ.

 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

يات والبرمجيات ورش العمل والدور

 والمواقع االلكترونية (
 ال توجد

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم 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
 - مناقشةال Climatology باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة Climatology باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة Economic  Geography باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة Ecology باحثين وباحثات 2 10
 - 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



  
 9الصفحة 

 
  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و االدبي المتطلبات السابقة

 قبل هيكلية األقسام العلمية تحدد من أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  1028 -1027للعام الدراسي 

 : بغداد اسم الجامعة

 دا :  اآل اسم الكلية

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/1018تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                        أ.د. عبد هللا صبار عبود                                      

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ :     /     /

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 رنامج األكاديمي وصف الب

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

 

 / كلية اآلداب جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 التطبيقيالمناخ  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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعريف الطالب بماهية المناخ التطبيقي و كيف يتفرع من المناخ إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
العام و ما هي أهمية دراسته و ما هي مجاالت دراسته، ال سيما و أن اغلبها تناقش مواضيع 

 بشرية.

 

 تعلم والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم وال  .10
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 والفهم  المعرفة-أ

 ما هو المناخ التطبيقيفهم  -1أ

 فهم ما هو الفرق بين المناخ التطبيقي و المناخ العام -2أ

 فهم مجاالت دراسة المناخ التطبيقي -3أ

 فهم نماذج تطبيقية عن المناخ التطبيقي -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 

 األستاذلطلبة و الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين ا أسابيعيتم تقسيم المواضيع على 

 

 

 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 

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

 

 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
 وى / السنةالمست

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 الثالثة
333GAc 

 ساعة 30 المناخ التطبيقي
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

مية للطلبة و وضع الطرق و االساليب  التي يمكن من خاللها إعداد خطة مسبقة لكيفية توصيل المادة العل

 ايصال المادة الى الطلبة

 

 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
 البحث العلمي. التعليم العالي و

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى 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 االعدادية.07درجة اكثر من 

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

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 المناخ التطبيقي، قصي السامرائي و آخرون. .1
 المناخ العملي، نعمان شحاذة. .2
 الوجيز في المناخ التطبيقي، نعمان شحاذة .3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

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

             √ √ √ √ أساسي المناخ التطبيقي 333GAc الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 فيةقسم الجغرا القسم الجامعي / المركز .2

 333GAc/التطبيقيالمناخ  اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثة/ السنة األولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تعريف الطالب بماهية المناخ التطبيقي و كيف يتفرع من المناخ إلى  امج األكاديمييهدف البرن
ما هي مجاالت دراسته، ال سيما و أن اغلبها تناقش مواضيع ما هي أهمية دراسته و  العام و
 بشرية.

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 والفهم  المعرفة-أ

 طبيقيفهم ما هو المناخ الت -1أ

 فهم ما هو الفرق بين المناخ التطبيقي و المناخ العام -2أ

 فهم مجاالت دراسة المناخ التطبيقي -3أ

 فهم نماذج تطبيقية عن المناخ التطبيقي -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

 

 طرائق التقييم      

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

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 تمهارا-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



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

والبرمجيات والمواقع العمل والدوريات 

 (االلكترونية
 املواقع االلكرتونية ذات العالقة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية ة أكبر عدد من الطلب

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 - المناقشة ما هو المناخ التطبيقي  باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة هومه نشأته تطورهمف باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة الفرق بين المناخ التطبيقي و المناخ العام باحثين وباحثات 2 3
 - المناقشة الفرق بين المناخ التطبيقي و المناخ العام باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة مجاالت دراسة المناخ التطبيقي باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة ت دراسة المناخ التطبيقيمجاال باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة نماذج تطبيقية عن المناخ التطبيقي باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة اوالً عالقة المناخ بالزراعة باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة ثانياً عالقة المناخ بالصناعة باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة بالنقل البري و البحري و الجوياخ عالقة المن ثالثا باحثين وباحثات 2 10
 - المناقشة بالسياحةعالقة المناخ  رابعا باحثين وباحثات 2 11
ً  باحثين وباحثات 2 12  - المناقشة بالصحة العامةعالقة المناخ  خامسا
 - المناقشة بالعمرانعالقة المناخ  سادسا باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة بالعمليات العسكريةعالقة المناخ  سابعا باحثين وباحثات 2 14



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  1028 -1027للعام الدراسي 

 : بغداد اسم الجامعة

 دا :  اآل اسم الكلية

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/1018تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                        أ.د. عبد هللا صبار عبود                                      

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ :     /     /

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 نامج األكاديمي وصف البر

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

 

 / كلية اآلدابجامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية االراضي الجافة 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 اضي الجافة.البشرية في االر 
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 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      

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

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

 عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 

 ئق التقييم طرا     

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 

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

 

  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

    

 ليم والتعلم طرائق التع    

 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  مهارات)الوالمنقولة  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 أو المساق اسم المقرر

 GDL 449 الرابعة
جغرافية االراضي 

 الجافة 
2 

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

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

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

 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

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

 لم المطلوبة من البرنامجمخرجات التع 

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

جغرافية  GDL 449 الرابعة

 االراضي الجافة
     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي
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 لمقررموذج وصف ان

 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  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

االراضي الجافة، و االسباب الطبيعية للجفاف، و إلى تعريف الطلبة بماهية  يهدف البرنامج األكاديمي
ح، و المياه و السكان و االنشطة التوزيع الجغرافي لألراضي الجافة، فضاًل عن المناخ و اشكال السط

 البشرية في االراضي الجافة.
 
 
 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 والفهم  المعرفة-أ

       .و فهم الطلبة لجغرافية االراضي الجافة معرفة -1أ

 معرفة و فهم الطلبة لألسباب الطبيعية للجفاف -2أ

 اهم المناطق المتعرضة للجفاف في العالملبة الى معرفة 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 

 ئق التعليم والتعلم طرا     

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 

 خاصة بالبرنامج األكاديمي.عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع ال

 

 

 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 

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

 

  التفكير مهارات-ج

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

 إعطاء اسئلة لمحاضرة قادمة -2ج

 ابة عن التساؤالتاستثارة معلومات و خزين الطالب المعرفي من خالل المناقشة و اإلج-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
  
 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 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 2 
باحثين 

 وباحثات

 لجافة.ا األراضيمفهوم 

 
 - المناقشة

2 2 
باحثين 

 وباحثات

 المناقشة الطبيعية للجفاف. األسبا 
- 

3 2 
باحثين 

 وباحثات

 المناقشة التوزيع الجغرافي لألراضي الجافة.
- 

4 2 
باحثين 

 وباحثات

 المناقشة الجافة. األراضيمناخ 
- 

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. األسبا 
- 

9 2 
باحثين 

 وباحثات

 المناقشة التوزيع الجغرافي لألراضي الجافة.
- 

10 2 
باحثين 

 وباحثات

 المناقشة الجافة. األراضيمناخ 
- 

11 2 
باحثين 

 وباحثات

 األشكال) األرضيالنظام 

 الجيومورفية(.

 المناقشة
- 

12 2 
باحثين 

 وباحثات

 المناقشة النظام المائي )الموارد المائية(.
- 

13 2 
باحثين 

 وباحثات

 النظام البيئي و االقتصادي.

 

 المناقشة
- 

14 2 
باحثين 

 وباحثات

 النظام البيئي و االجتماعي.

 )المصطلح والمفهوم(

 المناقشة
- 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 أقسام 8 :   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   اريخ  الت                 1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:ير قسم ضمان اجلودة اسم مد
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 إقليم مدينة ديمي اسم البرنامج األكا .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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن مبادئ و نظريات اقليم المدينة ليتعرف  يهدف 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

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



  
 2الصفحة 

 
  

 جعل الطلبة قادرين على ان:م والفه المعرفة-أ

 يتعرف الطالب على مفهوم اقليم المدينة و أهميته و اسباب دراسته -1أ

 ما هي العوامل التي تحد من توسعه -2أ

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

 و تحديد اقليم المدينةتعريف الطلبة على النظريات التي اهتمت بتفسير  -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 

 حديدهاتحليل الطالب للمعلومات ألدراك أنواع االقاليم للمدينة و أهميتها و سبل ت– 1ب 

 تفسير المشاكل المتعلقة بتحديد اقليم المدينة  - 2ب 

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

 تاستثارة معلومات و خزين الطالب المعرفي من خالل المناقشة و اإلجابة عن التساؤال-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  ت العامةالمهارا-د 

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

ر أو رمز المقر

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 الرابعة
452GCg 

 2 إقليم مدينة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30

    

    
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

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

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

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

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 ، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بيت الحكمة.الكتاب المنهجي، إقليم المدينة، خالص حسني االشعب -
 0202ة و النشر و التوزيع، ، دار الصفاء للطباع، 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

 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 إقليم المدينة 452GCg ابعةالر
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب مؤسسة التعليميةال .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 452GCg/ 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  30 )الكلي(راسية عدد الساعات الد .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

 يقية لما لهذا الموضوع من أهمية مباشرة في حياة المدينة واقتصادها و ادائها لوظائفها.التطب

 لعالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم ا

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 جعل الطلبة قادرين على ان:والفهم  المعرفة-أ

 يتعرف الطالب على مفهوم اقليم المدينة و أهميته و اسباب دراسته -1أ

 ل التي تحد من توسعهما هي العوام -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

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

 حديده عبر مراحل زمنية متالحقة و أهمية ذلكدراسة اقليم مدينة بغداد و كيفية ت -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 

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

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة و المناقشة و إثارة التساؤالت

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية

 االختبارات الشفوية

 انجاز التقارير و أنشطة أخرى

  التفكير مهارات-ج

 رة االسئلة و إثارة رغبة المعرفة لديهم.إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثا -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. -

 شاكل التي تثار و محاولة فهم اسبابهاوضع حلول للم -

 

 طرائق التقييم    

 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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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتب املقرر و التقارير احلديثة من االنرتنت

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 االلكرتونية ذات الصلة املواقع

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال ينطبق

 

 قرربنية الم .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

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

 تحريرية

2 2 
 اقليم المدينة مفهومه و اهميته باحثين وباحثات

 المناقشة
 اسئلة شفوية و

 تحريرية

3 2 
 النظريات التي فسرت االقليم باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

4 2 
 النظريات التي فسرت االقليم باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

5 2 
 اسس تحديد اقليم المدينة باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

6 2 
 ثاتباحثين وباح

 المناقشة اسس تحديد اقليم المدينة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

7 2 
 اسلوب التخطيط للمدينة و اقليمها باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

8 2 
 اسلوب التخطيط للمدينة و اقليمها باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

9 2 
 نة و دورها في التخطيط ااالقليمياقليم المدي باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

11 2 
 اقليم المدينة و دورها في التخطيط ااالقليمي باحثين وباحثات

 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

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

13 2 
تجربة العراق التخطيطية في تحديد اقليم  باحثين وباحثات

 مدينة بغداد
 المناقشة

اسئلة شفوية و 

 تحريرية

14 2 
تجربة العراق التخطيطية في تحديد اقليم  باحثين وباحثات

 بغداد مدينة
 المناقشة

اسئلة شفوية و 

 تحريرية
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 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و االدبي المتطلبات السابقة

 علميةتحدد من قبل هيكلية األقسام ال أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  1028 -1027للعام الدراسي 

 : بغداد اسم الجامعة

 دا :  اآل اسم الكلية

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/1018تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                        أ.د. عبد هللا صبار عبود                                      

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ :     /     /

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 نامج األكاديمي وصف البر

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

 

 / كلية اآلدابجامعة بغداد  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

 1/4/2118 عداد الوصف تاريخ إ .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

جغرافية التربة، و العوامل و العمليات التي تؤثر في إلى تعريف الطلبة بماهية  يهدف البرنامج األكاديمي
 تكوينها، فضاًل عن خصائصها الطبيعية و الكيميائية، و توزيعها الجغرافي.
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 يم والتعلم والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعل  .11

 والفهم  المعرفة-أ

       و فهم الطلبة لجغرافية التربة معرفة -1أ

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

 لبة الى اهم الخصائص الطبيعية و الكيميائية للتربةمعرفة و فهم الط -3أ

 وزيع الجغرافي للترب في العالمالتمعرفة و فهم الطلبة الى  -4أ

 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، فضالً عن 

 عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 الب بالتعلم بإثارة االسئلة و إثارة رغبة المعرفة لديهم.إثارة رغبة الط -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

    

 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    

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

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 .الشخصي(ية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابل )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 جغرافية التربة GSg 458 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 
جات اي محاولة تعليم الطالب، فضاًل عن المعرفة و طريقة ترتيب االفكار و وضعها و اختيار االلفاظ المعال

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

 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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر قرررمز الم

 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 4  3  1  1  4أ 3أ 1أ 1أ

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي ربةجغرافية الت GSg 458 الرابعة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 غداد / كلية اآلدابجامعة ب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GSg 458جغرافية التربة  اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق 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

 1/4/2118 ريخ إعداد هذا الوصف تا .8

 أهداف المقرر .9

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

 
 
 
 

 ج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنام

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 

 
  

 التقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم و .11

 والفهم  المعرفة-أ

       و فهم الطلبة لجغرافية التربة معرفة -1أ

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

 لبة الى اهم الخصائص الطبيعية و الكيميائية للتربةمعرفة و فهم الط -3أ

 ي للترب في العالمالتوزيع الجغرافمعرفة 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 

 عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

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

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 إثارة االفكار عبر التساؤالت. -

 ك الطالب بالمناقشة مع بعضهم البعض.محاولة اشرا -

 وضع حلول للمشاكل التي تثار و محاولة فهم اسبابها -

 

 طرائق التقييم    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 - المناقشة نبذة تاريخية عن علم التربة باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة خرىعالقة علم التربة بالعلوم اال باحثين وباحثات 2 2

 - المناقشة مبررات و أهمية دراسة التربة:. باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة مناهج دراسة علم التربة:. 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

 - المناقشة :.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

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 أقسام 8 :   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   اريخ  الت                 1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:ير قسم ضمان اجلودة اسم مد
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 مشكالت حضرية ديمي اسم البرنامج األكا .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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ماهية المدينة و مشاكلها وأهمية دراسة تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن ى يهدف البرنامج األكاديمي إل
ذلك و اسباب كل مشكلة حضرية و نتائجها و وضع المعالجات لذلك و تمكين الطلبة من توظيف هذه 

 المستقبلي  المبني على الحقائق العلمية جاالستنتاالمعلومات لفهم ما يدور في المدينة  و وضع 

 
 

 رجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخ  .10



  
 2الصفحة 

 
  

 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

 سباب و النتائج و المعالجاتيقدمون شرحاً مفصالً عن كل مشكلة من حيث اال -3أ

 يميز الطالب بين االسباب و المعالجات و بين امكانية الحد من هذه المشاكل -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  مهاراتال-ب 

 لمشكالت المدنتحليل الطالب – 1ب 

 كل مشكلة من حيث اسبابها و عوامل تغذيتها و وضع الحلولتفسير   - 2ب 

افكار الطالب لتحقيق هدف المحاضرة في عرض المشكلة و تحديد اسبابها و نتائجها و تنظيم    - 3ب 

 تداعياتها و معالجتها

 

 لتعلم طرائق التعليم وا     

 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         

 ت إلثارة افكار الطالب و تحفيزه على االجابةطرح التساؤال -2ج

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

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 .عبر التساؤالت إثارة االفكار -

 محاولة اشراك الطالب بالمناقشة مع بعضهم البعض. -

 ار و محاولة فهم اسبابهاوضع حلول للمشاكل التي تث -

 

 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  لتعليماطرائق          

 

 

 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

 الرابعة
460GUp 

 2 مشكالت حضرية
  

 درجة البكالوريوس 

     دة تتطلب )س( ساعة معتم

     

     ساعة كورس واحد  30
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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 
و اختيار االلفاظ  المعالجات اي محاولة تعليم الطالب، فضاًل عن المعرفة و طريقة ترتيب االفكار و وضعها

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

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

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 نها:مجموعة كتب م
 2102، دار المسيرة، جغرافية المدن سالم الشواردة،  -
 2102 مازن عبد الرحمن الهيتي، جغرافيا الخدمات، مكتبة المجتمع العربي، -
 2102فؤاد غضبان، جغرافيا الخدمات، اليازوري،  -
 التقارير و البحوث و تقارير االنترنت. -
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 مخطط مهارات المنهج

 قابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات الم

 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 

تعلقة بقابلية التوظيف الم

 والتطور الشخصي

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

مشكالت  464GUp الرابعة

 حضرية
     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 460GUp/ مشكالت حضرية اسم / رمز المقرر .3

 جغرافية المدن البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق الحضور المتاحة أشكال .5

 / السنة الرابعة الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ية تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن ماهية المدينة و مشاكلها وأهميهدف البرنامج األكاديمي إلى 
دراسة 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

 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 ن قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كا

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 لبة قادرين على ان:جعل الطوالفهم  المعرفة-أ

 يتعرف الطالب و يتذكر مفهوم المدينة و التحضر و مفهوم المشكالت الحضرية -1أ

 يصفوا العوامل المتحكمة بكل مشكلة حضرية2أ

 يقدمون شرحاً مفصالً عن كل مشكلة من حيث االسباب و النتائج و المعالجات -3أ

 نية الحد من هذه المشاكليميز الطالب بين االسباب و المعالجات و بين امكا -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 

 تحليل الطالب لمشكالت المدن– 1ب 

 من حيث اسبابها و عوامل تغذيتها و وضع الحلولتفسير كل مشكلة   - 2ب 

تنظيم افكار الطالب لتحقيق هدف المحاضرة في عرض المشكلة و تحديد اسبابها و نتائجها و    - 3ب 

 تداعياتها و معالجتها

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة و المناقشة و إثارة التساؤالت

 

 

 

 طرائق التقييم      

 رات التحريريةاالختبا

 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

 معرفي من خالل المناقشة و اإلجابة عن التساؤالتاستثارة معلومات و خزين الطالب ال-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    

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 لوبة :القراءات المط

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 جغرافية المدنسالم الشواردة،  -
 مازن عبد الرحمن الهيتي، جغرافيا الخدمات -
 غضبان، جغرافيا الخدماتفؤاد  -
 التقارير و البحوث و تقارير االنترنت. -

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 ريقة التقييمط طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 المناقشة المشكالت الحضرية مفهومها باحثين وباحثات 2 1
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

2 2 
 المشكالت الحضرية مفهومها باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

3 2 
 التحضر و المدينة و اهمية دراستها باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

4 2 
 التحضر و المدينة و اهمية دراستها حثين وباحثاتبا

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

5 2 
 المشكالت التي تتعرض لها المدن باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

6 2 
 باحثين وباحثات

 المناقشة مشكلة النقل في المدن
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

7 2 
 السكن في المدنمشكلة  باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

8 2 
 مشكلة التلوث في المدن باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

9 2 
 مشكلة اسعار االرض باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية

14 2 
 اسلوب التخطيط لوضع الحلول باحثين وباحثات

 المناقشة
و اسئلة شفوية 

 تحريرية

11 2 
 اسلوب التخطيط لوضع الحلول باحثين وباحثات

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 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 
ئج و الحلول و المعالجات توضيح النتا 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

 المناقشة
اسئلة شفوية و 

 تحريرية



  
 9الصفحة 

 
  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية ( والمواقع
 املواقع االلكرتونية ذات الصلة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال ينطبق

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و االدبي المتطلبات السابقة

 قبل هيكلية األقسام العلمية تحدد من أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  1028 -1027للعام الدراسي 

 : بغداد اسم الجامعة

 دا :  اآل اسم الكلية

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/1018تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                        أ.د. عبد هللا صبار عبود                                      

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ :     /     /

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 نامج األكاديمي وصف البر

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

 

 / كلية اآلدابجامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 المناخ الشمولي 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

التعرف على ماهية المناخ الشمولي و كيف يدرس و ما هي إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
االرتفاعات التي تدرس و فائدة كل واحدة منهم و تأثيرها على التغيرات الطقسية و المناخية 

 588ات الجبهوية ثم مليبار حيث المنخفض 058الحاصلة على السطح ابتداء من المستوى 
 مليبار حيث التيارات النفاثة. 088و  088مليبار حيث الكتل الهوائية 
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

       فهم كل المستويات الضغطية للغالف الغازي. -1أ

 طيكيفية تحليل االنماط الضغطية لكل مستوى ضغ -2أ

 ربط كل ارتفاع مستوى ضغطي و تأثيره على عناصر المناخ على السطح. -3أ

 تمكن الطالب من فهم كيفية التفاعل و تباين عناصر الطقس و المناخ بتباين كل المستويات. -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 

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

 

 

 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 

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

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي(ر األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطو )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 مقرر أو المساقاسم ال

 الرابعة
754GHc 

 ساعة 30 المناخ الشمولي
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

يمكن من خاللها  إعداد خطة مسبقة لكيفية توصيل المادة العلمية للطلبة و وضع الطرق و االساليب  التي

 ايصال المادة الى الطلبة

 

 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.

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

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

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 الكتب، االبحاث، تقارير، بحوث علمية، كتب و تقارير من المواقع الرصينة في االنترنت
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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 1د 1د 4ج 3ج 1ج 1ج 4  3  1  1  4أ 3أ 1أ 1أ

             √ √ √ √ أساسي المناخ الشمولي 454GHc الرابعة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 457GHc /المناخ الشمولي اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق فيها البرامج التي يدخل .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي الثاني/ السنة الرابعة الفصل / السنة .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

يا ضمن بيان الهدف من دراسة المناخ الشمولي و كيفية دراسته بتقسيم طبقات الجو العل
الغالف الغازي الى مستويات ضغطية اساسية وفق تقسيم عالمي و توضيح و تعريف الطالب 
بأهمية دراسة هذه المستويات لمعرفة كيفية تحرك العناصر المناخية و الطقسية و تأثير هذه 

 المستويات على المناخ على السطح

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

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

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 .10

 والفهم  فةالمعر-أ

       فهم كل المستويات الضغطية للغالف الغازي. -1أ

 كيفية تحليل االنماط الضغطية لكل مستوى ضغطي -2أ

 ربط كل ارتفاع مستوى ضغطي و تأثيره على عناصر المناخ على السطح. -3أ

 يات.تمكن الطالب من فهم كيفية التفاعل و تباين عناصر الطقس و المناخ بتباين كل المستو -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 

 لمواضيع على أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذيتم تقسيم ا

 

 طرائق التقييم      

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

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

 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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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 املواقع االلكرتونية ذات العالقة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 قبول ال .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 مساق أو الموضوعاسم الوحدة / ال

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 - المناقشة تعريف المناخ الشمولي باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة تعريف المناخ الشمولي باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة الدورة العامة للغالف الغازي باحثين وباحثات 2 3
 - لمناقشةا الدورة العامة للغالف الغازي باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة الدورة العامة للغالف الغازي باحثين وباحثات 2 5

 - المناقشة مليبار المنخفضات الجوية 850المستوى  باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة مليبار المنخفضات الجوية 850المستوى  باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة يةمليبار االمواج الهوائ 500المستوى  باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة مليبار االمواج الهوائية 500المستوى  باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة مليبار التيارات النفاثة 100-300المستوى  باحثين وباحثات 2 10
 - المناقشة مليبار التيارات النفاثة 100-300المستوى  باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة الحاجز الضغطي(البلوكنك ) باحثين وباحثات 2 12
 - المناقشة البلوكنك )الحاجز الضغطي( باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة مناطق الركود الهوائي باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة مناطق الركود الهوائي باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  7102 -7102للعام الدراسي 

 : بغداد اسم الجامعة

 دا :  اآل اسم الكلية

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/8118تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                        أ.د. عبد هللا صبار عبود                                      

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ :     /     /

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 نامج األكاديمي وصف البر

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

 

 / كلية اآلدابجامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية االسكان 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

المفاهيم والمعايير السكنية، فضاًل عن التعرف التعرف على إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
على مدى العالقة بين النمو السكاني والطلب على السكن، والعوامل المؤثرة في توزيع 

 المستوطنات السكنية الريفية والحضرية.

 
 

 وبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم المطل  .10



  
 8الصفحة 

 
  

 والفهم  المعرفة-أ

       .معرفة المفاهيم االقتصادية والتخطيطية والمعمارية واالجتماعية للسكن -1أ

 فهم المعايير السكنية. -2أ

 .فهم النمو السكاني وعالقته بتطور السكن والطلب عليه -3أ

 ة.العوامل المؤثرة في توزيع االنماط السكني -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 

 األستاذالفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و  أسابيعمواضيع على يتم تقسيم ال

 

 

 طرائق التقييم      

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

امتحان في منتصف تحانات الشفهية شبه اليومية، واالم بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن

 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

 

 

 

 م طرائق التقيي         

 

 ال توجد

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 الرابعة
453GHg 

 ساعة 30 جغرافية االسكان
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 لتخطيط للتطور الشخصيا .13

 

إعداد خطة مسبقة لكيفية توصيل المادة العلمية للطلبة و وضع الطرق و االساليب  التي يمكن من خاللها 

 ايصال المادة الى الطلبة

 

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

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

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

 السكان.جغرافية ا .1
 جغرافية العمران الحضري. .2
 جغرافية المدن. .3

4. Urban Geography. 
5. Geography of Town 

 



  
 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 8د 1د 4ج 3ج 8ج 1ج 4  3  8  1  4أ 3أ 8أ 1أ

 الرابعة
453GHg 

جغرافية 

 االسكان
             √ √ √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 ة اآلدابجامعة بغداد / كلي المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 453GHg /جغرافية االسكان اسم / رمز المقرر .3

 ال ينطبق البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 / السنة الرابعةاالولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 ذا الوصف تاريخ إعداد ه .8

 أهداف المقرر .9

التعرف على المفاهيم والمعايير السكنية، فضاًل عن التعرف إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
على مدى العالقة بين النمو السكاني والطلب على السكن، والعوامل المؤثرة في توزيع 

 المستوطنات السكنية الريفية والحضرية.
 

 ((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 

 
  

 

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  .10

 والفهم  المعرفة-أ

       معرفة المفاهيم االقتصادية والتخطيطية والمعمارية واالجتماعية للسكن. -1أ

 فهم المعايير السكنية. -2أ

 فهم النمو السكاني وعالقته بتطور السكن والطلب عليه. -3أ

 العوامل المؤثرة في توزيع االنماط السكنية. -4أ

 الخاصة بالموضوع  اراتالمه-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 

 ابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذيتم تقسيم المواضيع على أس

 

 طرائق التقييم      

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

امتحان في منتصف شبه اليومية ، و تحانات الشفهيةبتحضير المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عن االم

 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

 

 يم طرائق التقي   

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

 ال توجد                                                 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 املواقع االلكرتونية ذات العالقة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ال محاضرات الضيوف والتدريب المث

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 باحثين وباحثات 2 1
مفاهيم اسكانية )المفهوم االقتصادي، التخطيطي، 

 المعماري، االجتماعي(
 - المناقشة

 - المناقشة المعايير السكنية )المعايير المعمارية، االجتماعية( باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة لسكنالنمو السكاني وعالقته بتطور ا باحثين وباحثات 2 3
 - المناقشة عالقة النمو السكاني والطلب على السكن باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة العوامل المؤثرة في توزيع االسكان الحضري باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة العوامل المؤثرة في توزيع االسكان الريفي باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة مكاني لإلسكان الحضريالتوزيع ال باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة التوزيع المكاني لإلسكان الريفي باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة مشكلة السكن باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة العشوائيات السكنية )مفهومها، خصائصها( باحثين وباحثات 2 10
 - المناقشة سكن الوظيفيالتطورات الحديثة في مسألة ال باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة تطور االسكان في العراق باحثين وباحثات 2 12
 - المناقشة كيفية استخدامات االرض داخل المدينة باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة سوق االسكان )الطلب والعرض السكني( باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة مراجعة وامتحان باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 
 
 
 

 
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 
 اسم الجامعة : بغداد

 اسم الكلية :  اآلداب

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/1018تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. عبد هللا صبار عبود                                         أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                     

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ :     /     /

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 GRs    104      جغرافية استراليا  ديمي اسم البرنامج األكا .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي ) كورسات (   النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1028/  4/  2 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ( ، حيث تتناول المادة  مواضيع متعددة ) طبيعية بشرية واقتصادية قارة استراليافاق الطلبة حول توسيع أ

 تبين لهم كيفية أعداد تقارير حول الجوانب اإلقليمية وكيفية تطوير اإلمكانات المتوفرة  

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 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 

 خرائط  وتقارير وتحاضير وامتحاناتعمل  – 3ب 

 عرض االفالم الوثائقية  – 4 ب

      المناقشة العلمية  – 5ب           

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات ، استخدام الداتشوب في عرض األفالم اإلقليمية ، استخدام الخرائط  

 

 طرائق التقييم      

 المتحانات الشهرية ، أعداد التقارير، رسم الخرائطاألسئلة الفجائية ، ا 

 

 التفكير مهارات-ج

 أمثلة اختيارية  -1ج   

 مناقشات -2ج

 تكليف الطالب بواجبات-3ج

   -4ج

 

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

تخصص عام بالنسبة لطلبة البكلوريوس ، لكن يمكن االستفادة منهم  القسم ليس فيه تخصص دقيق ، وانما

في مجاالت متنوعة وفي وزارات مختلفة النه في دراستهم الجامعية يتناولون مواضيع عديدة منها على 

سبيل المثال مادة الخرائط والتي يمكن االستفادة منها في اي وزارة وكذلك مادة الموارد المائية 

  يمكن االستفادة منهما في وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة.والجيمورفولجي 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

       جغرافية استراليا  GRs    104 االولى
 (ساعتان2)

  

  

 ريوس درجة البكالو

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
    

     

     

    

    
 
 
 
 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 على شكل كروبات  المشاركة في برامج تطويرية ، السفر الى مجموعة من الدول

 

 

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

 

 االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي (شهادة الدراسة 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

الجغرافية اإلقليمية للقارات ) د.يوسف دمحم السلطان ، د. عبد علي حسن الخفاف ، ـ  

            1881د. عبد الحميد عبد المجيد( 

ين الشلش ( . مطبعة جغرافية استراليا اإلقليمية ) د. ازاد دمحم أمين ، د . علي حسـ  

 جامعة الموصل        

الجغرافية العامة للقارات ) د. انور مهدي ،د. يوسف يحيى طعماس ( ،مطابع دار  ـ

        1880الحكمة ،

   

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 ات التعلم المطلوبة من البرنامجمخرج 

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

 االولى
GRs    104 

جغرافية  

       استراليا

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر

 

 / جامعة بغداد / كليه االداب  ة التعليم العالـي والبحـث العلمـيوزار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم  الجغرافية  القسم الجامعي / المركز .2

 GRs    104      جغرافية استراليا 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   /  1 )الكلي(لدراسية عدد الساعات ا .7

 1/5/1017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ( ، حيث تتناول المادة  مواضيع متعددة ) طبيعية بشرية واقتصادية قارة استرالياتوسيع أفاق الطلبة حول 

 تطوير اإلمكانات المتوفرة  تبين لهم كيفية أعداد تقارير حول الجوانب اإلقليمية وكيفية 

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



  
 6الصفحة 

 
  

 والفهم  المعرفة-أ              

 الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية ةمعرفة ما هي -1 أ 

 الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشريةمعرفة  -2 أ

 خصائصدور الجغرافية  في تحليل تلك الفهم  -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      

 ب في عرض األفالم اإلقليمية ، استخدام الخرائط إلقاء المحاضرات ، استخدام الداتشو 

 

 طرائق التقييم      

 األسئلة الفجائية ، االمتحانات الشهرية ، أعداد التقارير، رسم الخرائط 

 

 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 الخصائصفهم  -3 أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 العرض النظري – 1ب  

  التوضيح الخرائطي – 2ب 

 ير وامتحاناتعمل خرائط  وتقارير وتحاض – 3ب 

 عرض االفالم الوثائقية  – 4 ب

      المناقشة العلمية  – 5ب           

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات ، استخدام الداتشوب في عرض األفالم اإلقليمية ، استخدام الخرائط  

 

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

القسم ليس فيه تخصص دقيق ، وانما تخصص عام بالنسبة لطلبة البكلوريوس ، لكن يمكن االستفادة منهم 

في مجاالت متنوعة وفي وزارات مختلفة النه في دراستهم الجامعية يتناولون مواضيع عديدة منها على 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

دة منها في اي وزارة وكذلك مادة الموارد المائية سبيل المثال مادة الخرائط والتي يمكن االستفا

  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

   ي ، الجغرافي (الموقع ) الفلك  2  .1

2.  2  
    المساااااحة  و التقساااايم اإلداري

 ) الواليات ، المقاطعات (
  

   اكتشاف القارة   2  .3

4.  2  
النطاقات التضاريسية الرئيسية 

 ) 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

   السكان ) التوزيع السكاني (  2  .11

12.  2  
النشاط االقتصادي ) الزراعة  

 والحيواني(
  

13.  2  
النشاط االقتصادي ) الصناعة 

 واهم المعادن وتوزيعها (
  

   ) التجارة (النشاط االقتصادي  2  .14

   طرق النقل و المواصالت   2  .15

16.  2  
خرائط  القارة  ) الفلكية   

واإلدارية ( ، المناخية ، 

 النباتية ، تربة 

  

   النشاط االقتصادي) التجارة (    .17



  
 8الصفحة 

 
  

 القراءات المطلوبة :

  النصوص

 األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ات ) د.يوسف دمحم السلطان ، د. عبد علي الجغرافية اإلقليمية للقار

 1881حسن الخفاف ، د. عبد الحميد عبد المجيد( 

  جغرافية استراليا اإلقليمية ) د. ازاد دمحم أمين ، د . علي حسين الشلش

 ( . مطبعة جامعة الموصل        

 الجغرافية العامة للقارات ) د. انور مهدي ،د. يوسف يحيى طعماس (  ـ

   1880الحكمة ،،مطابع دار 

      اضافتاً الى مصادر حديثة من االنترنيت وكتب اخرى 

            

متطلبات خاصة ) وتشمل 

على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات 

والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 ال يوجد 

الخدمات االجتماعية ) 

وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني 

 الدراسات الميدانية ( و

 ال يوجد

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 
 
 
 

 
   1028 -  1027للعام الدراسي 

 
 اسم الجامعة : بغداد

 اسم الكلية :  اآلداب

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/1018)تاريخ ملء الملف :  

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. عبد هللا صبار عبود                                         أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                     

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ :     /     /

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 

 



  
 1فحة الص

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 ( GH m 459) خرائط بشري كاديمي اسم البرنامج األ .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 حضور فعلي   النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1028/  4/ 2 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ، الخرائط البشرية عدادأل تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و الخرائط  و  فهمو  ، تعلم الحاسوب    

 ،   استخدام او معرفة انواع البرامج المستخدمة في اعداد الخرائط

 

 

 

 

 



  
 2فحة الص

 
  

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 المعرفة والفهم  -أ
       لجغرافييعرفوا أهمية الخارطة بالنسبة ل -1أ

 يميزوا بين عناصر الخارطة -2أ

 تصميم الخرائط بعناصرها النموذجية  -3أ
    

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تعلم الحاسوب - 1ب 

 اعداد الخرائط البشرية  - 1ب

   استخدام او معرفة انواع البرامج المستخدمة في اعداد الخرائط - 3ب

 

 م طرائق التعليم والتعل     

 مختلف وسائل التعليم 

 
 

 

 طرائق التقييم      

 

 أسئلة فجائية ، امتحانات شهرية، واجبات عملية
 

 

 خ
 مهارات التفكير -ج

 أسئلة شفوية-1ج

 أمثلة اختيارية  -2ج

 مناقشات -3ج

   -4ج

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

القسم ليس فيه تخصص دقيق ، وانما تخصص عام بالنسبة لطلبة البكلوريوس ، لكن يمكن 

االستفادة منهم في مجاالت متنوعة وفي وزارات مختلفة النه في دراستهم الجامعية يتناولون 

مواضيع عديدة منها على سبيل المثال مادة الخرائط والتي يمكن االستفادة منها في اي وزارة 

كذلك مادة الموارد المائية والجيمورفولجي يمكن االستفادة منهما في وزارة الموارد المائية و

 ووزارة الزراعة.

 



  
 3فحة الص

 
  

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
المستوى / 

 السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  يخرائط بشر ( 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 (

 
 
 
 

  



  
 4فحة الص

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 . 1881، مبادئ علم الخرائط  ، بغداد  ، مطبعة االديب  ، المصرف هاشم دمحم يحيى ـ 1

 .1891، بغداد ، جامعة بغداد ،  3، الجغرافية العملية والخرائط ، ط فليجة احمد نجم الدين ـ 1

تصميم وقراءة وتفسير ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  –، الخرائط الجغرافية الشريعي احمد البدوى دمحم ـ 3

1889 . 

 .1000فايز دمحم العيسوي ،خرائط التوزيعات البشرية، دار المعرفة الجامعة،  ـ 4

 .1885. ناصر بن دمحم سلمى، خرائط التزيعات البشرية ، الرياض، مكتب العبيكان، 5

 .1890البشرية، القاهرة، مكتبة االنجلو مصرية، . دمحم عبد الرحمن الشرنوبي، خرائط التوزيعات 1

 .1881. فالح شاكر اسود، الخرائط الموضوعية، الموصل، دار الكتب، 9

. فتحي عبد العزيز ابو راضي، الجغرافية العملية ومبادئ الخرائط، الطبعة االولى، بيروت، دار النهضة 8

 .1888العربية، 

 .1884. بهجت دمحم دمحم، مدخل الى علم الخرائط )الكارتوكرافية(، ليبيا ، مطبعة جامعة السابع من ابريل، 8

 

 



  
 5فحة الص

 
  

 

 

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

 الرابعة 
  (GH m 

459 ) 
 خرائط بشري 

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6فحة الص

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب سة التعليميةالمؤس .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 ( GH m 459) خرائط بشري اسم / رمز المقرر .3

   البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي ) كورسات (  الفصل / السنة .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1027/  5/ 2 داد هذا الوصف تاريخ إع .8

 أهداف المقرر .9

 ، الخرائط البشرية عدادأل تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و فهم الخرائط  و و  ، تعلم الحاسوب    

 ،  استخدام او معرفة انواع البرامج المستخدمة في اعداد الخرائط

 لي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العا

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



  
 7فحة الص

 
  

 

 عرفة والفهم الم -أ
       يعرفوا أهمية الخارطة بالنسبة للجغرافي -1أ

 يميزوا بين عناصر الخارطة -2أ

 تصميم الخرائط بعناصرها النموذجية  -3أ
    

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تعلم الحاسوب - 1ب 

 اعداد الخرائط البشرية  - 1ب

   في اعداد الخرائط استخدام او معرفة انواع البرامج المستخدمة - 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 مختلف وسائل التعليم 

 
 

 

 طرائق التقييم      

 

 أسئلة فجائية ، امتحانات شهرية، واجبات عملية
 

 

 خ
 مهارات التفكير -ج

 أسئلة شفوية-1ج

 أمثلة اختيارية  -2ج

 مناقشات -3ج

   -4ج

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

القسم ليس فيه تخصص دقيق ، وانما تخصص عام بالنسبة لطلبة البكلوريوس ، لكن يمكن 

االستفادة منهم في مجاالت متنوعة وفي وزارات مختلفة النه في دراستهم الجامعية يتناولون 

الخرائط والتي يمكن االستفادة منها في اي وزارة مواضيع عديدة منها على سبيل المثال مادة 

وكذلك مادة الموارد المائية والجيمورفولجي يمكن االستفادة منهما في وزارة الموارد المائية 

 ووزارة الزراعة.

 
  



  
 8فحة الص

 
  

 البنية التحتية  .12

 ءات المطلوبة :القرا

  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 (
 لخرائطاعداد الخرائط في مرسم ا

 المواقع االلكترونية المختصة بالخرائط

) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الخدمات االجتماعية 

 ال ينطبق  الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية (

 

  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
 التقييم طريقة 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

 بادئهتصميم الخرائط وم 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
 ةتمارين تطبيقي تطبيقات عملية

 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  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات 
   7102 - 7102للعام الدراسي 

 اسم اجلامعة   : بغداد
 الكلية:  اآلداباسم 

 أقسام 2عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 0/4/7102اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم عميد الكلية ) املعهد (         اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
  

 7102التاريخ     /   /                             7102التاريخ    /   /                  7102التاريخ     /    / 
 التوقيع            التوقيع                                                التوقيع                                 

             
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ألداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة وا

 اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافيةقسم  القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية اوربا اإلقليمية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .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 

 الطبيعي، السكان، النشاط االقتصادي(.

 

 

 
 



 م والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعل  .10

 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 

 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 

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

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

 

 مهارات التفكير-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    

 



 

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

المقرر أو رمز 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 GRe 228 الثانية
جغرافية اوربا 

 اإلقليمية
 ساعة 30

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 

 
 
 
 
 



 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية األولى هي الدرجة  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07العلمية و هي غالبًا ما تكون التفاضلية للمادة 

يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة أكثر من 
 % في شهادة اإلعدادية.07

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

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

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

المهارات األخرى ) أو( 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

جغرافية اوربا  GRe 228 الثانية

 اإلقليمية
                √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GRe 228/ أوربا االقليميةجغرافية  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثانية/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 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 

 الطبيعي، السكان، النشاط االقتصادي(.

 

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ .11
       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية الحياتية. -1أ .12

 معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة بالنباتات و الحيوانات -2أ .13

 معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في نمو و انتشار النباتات و الحيوانات -3أ .14
 معرفة و فهم الطلبة الى أهم المناطق النباتية الرئيسة، فضالً عن أهم المناطق الحيوانية و مميزاتها. -4أ .15
16.  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب  .17

 ال توجد                                               – 1ب  .18

  - 2ب  .19

        - 3ب  .20

21.  

 طرائق التعليم والتعلم       .22

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل  .23

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

األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة بالحيوانات  و النباتات لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج 

 األكاديمي.

24.  

25.  

 طرائق التقييم       .26

الطالب للمواضيع من خالل  يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل .27

المطالبة 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.

28.  

29.  

30.  
 التفكير مهارات-ج .31

  -1ج          .32

 ال توجد                                                  -2ج .33

 -3ج .34

 -4ج    .35

 طرائق التعليم والتعلم      .36

37.  

38.  

 ال توجد .39

40.  

 طرائق التقييم     .41

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 والفهم  المعرفة-أ

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

 و الخصائص البشرية.      

 

 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 

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

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ال توجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 
 
 
 
 
 

 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 أورباالبنية العامة لقارة  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 المناخيةاألقاليم  باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة الغطاء النباتي باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة الموارد المائية باحثين وباحثات 2 10
 - 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 وباحثاتباحثين  2 13
 - المناقشة الفحم +التجارة في القارة باحثين وباحثات 2 14
دراسة اقليمية عن اقليم غرب اوربا وهي  باحثين وباحثات 2 15

 واقليم وسط اوربا وهي المانيا المملكة المتحدة

اوربا وهي واقليم شرق  واقليم الجنوب ايطاليا

 رومانيا

 - المناقشة

16 2 
  المناقشة باحثين وباحثات

- 



  
 9الصفحة 

 
  

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية البحار و المحيطات 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

بماهية جغرافية البحار و المحيطات ونظريات إلى تعريف الطلبة  البرنامج األكاديمييهدف 
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 

 و المحيطات، فضاًل عن دراسة تطبيقية ألحد البحار العربية.حركات البحار 
 

 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

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

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

 معرفة و فهم الطلبة الى اهم خصائص الفيزياوية و الكيمياوية للبحار و المحيطات. -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      

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

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

 عرض األفالم الخاصة بالبحار و المحيطات و نشأتها لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 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   

 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

 GSO 226 الثانية
جغرافية البحار و 

 المحيطات
 ساعة 30

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07التفاضلية للمادة العلمية و هي غالبًا ما تكون 

من يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة اكثر 
 % في شهادة االعدادية.07

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

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

في جغرافية البحار والمحيطات، مؤسسةة الثقافةة الجامعيةة، حسن سيد احمد ابو العينين، االقيانوغرافيا، دراسات  .1
 .1701اإلسكندرية، 

مهةةدي ع علةةي الصةةحاا، جغرافيةةة البحةةار والمحيطةةات، وزارة التعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي، جامعةةة بغةةداد،  .2
1792. 

 .1791عبد االله رزوقي كربل، المدخل الى جغرافية البحار والمحيطات، جامعة البصرة،  .3
 .1701 عبد الرزا  منا،، الكائنات البحرية، منافعها وضضرارها، طرابل،، ليبيا، ع .4

 



 5الصفحة   
 

  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 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 البحار  GSO 226 الثانية

 و المحيطات
             √ √ √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 المقررنموذج وصف 

 

 وصف المقرر

 

 كلية اآلدابجامعة بغداد /  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GSO 226/  بحار و محيطات اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 / السنة الدراسية الثانيةالثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

معرفة الطلبة الى أهم خصائص البحار و المحيطات و انواع كذلك يهدف الى البرنامج الى 
 حركات البحار و المحيطات، فضاًل عن دراسة تطبيقية ألحد البحار العربية.

 
 
 

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 .10

 والفهم  المعرفة-أ

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

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

 معرفة و فهم الطلبة الى اهم خصائص الفيزياوية و الكيمياوية للبحار و المحيطات. -3أ

 .من مد وجزر وامواج وتيارات بحريةمعرفة و فهم الطلبة الى أهم حركات مياه البحار و المحيطات  -4أ

 
 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 

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

 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 

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

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

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 نصوص أساسية

سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 أفالم فيديو خاصة 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 العلمي و األدبيشهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها  المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 التعليمطريقة  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التقييم
 - المناقشة جغرافية البحار والمحيطات )التعريف والمفهوم(. باحثين وباحثات 2 1
 - المناقشة أهمية علوم البحار والمحيطات في الحياة العلمية. باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة بعض الحقائق واألرقام عن البحار والمحيطات. باحثين وباحثات 2 3

المناقشة + عرض  نظريات نشأة البحار والمحيطات: باحثين وباحثات 2 4

 - فيديو

المناقشة +   نظريات نشأة البحار والمحيطات: باحثين وباحثات 2 5

 - عرض فيديو

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

 - فيديو

المناقشة +   والمحيطات:نظريات نشأة البحار  باحثين وباحثات 2 7

 - عرض فيديو

 - المناقشة مصدر مياه البحار والمحيطات. باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة الذبذبات في مستوى مياه البحار والمحيطات. باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة التوزيع الجغرافي للبحار والمحيطات. باحثين وباحثات 2 10

11 2 
خصائص مياه البحار والمحيطات )الملوحة،  باحثين وباحثات

 الحرارة، الضوء(.
 المناقشة

- 

12 2 
المناقشة +  األمواج -حركة المياه في البحار والمحيطات باحثين وباحثات

 عرض فيديو
- 

13 2 
المد  -حركة المياه في البحار والمحيطات  باحثين وباحثات

 والجزر، التيارات البحرية
المناقشة +  

 فيديوعرض 
- 

 - المناقشة الظواهر الجيومورفولوجية الساحلية. باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة دراسة تطبيقية )احد البحار العربية(. باحثين وباحثات 2 15



  
 9الصفحة 

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8 عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 التخطيط و التنمية االقليمية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 األكاديميأهداف البرنامج  .9

 التعرف على المعلومات وأسس التخطيط االقليمي و التنمية االقليميةيهدف البرنامج األكاديمي إلى 

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 2الصفحة   
 

  

 والفهم  المعرفة-أ

االقتصادية  إعداد باحثين في مجال التخطيط و االستفادة منهم في وزارات الدولة لدراسة الجدوى

  للمشاريع التنموية

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية بحثية  

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان و المناقشة

  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات اكاديمية و مناقشات و حوارات مع الطلبة

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحان التحريري
 



 3الصفحة   
 

  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 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

 GPd 455 الرابعة
التخطيط و التنمية 

 اإلقليمية
2 

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30

    

    
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 ال ينطبق
 

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

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 عالقة بالتخطيط .مجموعة من الكتب التي لها 
 كتاب التخطيط االقليمي لدمحم خميس اللزوكة، و جغرافية التنمية لدمحم دلف، و جغرافية الخدمات

 



 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

 والمنقولةالمهارات العامة 

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

تخطيط  وتنمية  GPd 455 الرابعة

 اقليمية
                √ أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 اآلدابجامعة بغداد / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GPd 455/  تخطيط و تنمية اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية الرابعة الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 التعرف على المعلومات وأسس التخطيط اإلقليمي و التنمية اإلقليميةيهدف البرنامج األكاديمي إلى 

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



- 7 - 

 

 

 

 والفهم  المعرفة-أ

وزارات الدولة لدراسة الجدوى االقتصادية إعداد باحثين في مجال التخطيط و االستفادة منهم في 

 للمشاريع التنموية

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 

 

 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 

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

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

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

  



- 8 - 

 

 البنية التحتية  .12

 المطلوبة :القراءات 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
  ال توجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 األسبوع
الساعا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 - المناقشة جغرافية التنمية )المالمح والمفاهيم والمناهج(  باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة عالقة جغرافية التنمية بالعلوم األخرى  باحثين وباحثات 2 2

 - المناقشة التطور الزمني لمفهوم التنمية باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة إبعادها ومقاييسهاالتنمية البشرية  باحثين وباحثات 2 4

 -  المناقشة التنمية البشرية إبعادها ومقاييسها باحثين وباحثات 2 5

 - المناقشة المفهوم الجغرافي للتنمية باحثين وباحثات 2 6

 - المناقشة المفهوم الجغرافي للتنمية باحثين وباحثات 2 7

 - المناقشة والتنميةثالثية الجغرافية والتخطيط  باحثين وباحثات 2 8

 - المناقشة الجغرافية والمشكالت اإلقليمية باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة الجغرافية والمشكالت اإلقليمية باحثين وباحثات 2 10

 - المناقشة مقاييس التنمية باحثين وباحثات 2 11

 - المناقشة األقاليم.التقنيات الجغرافية ومجال استخدامها في تنمية  باحثين وباحثات 2 12

 - المناقشة التقنيات الجغرافية ومجال استخدامها في تنمية األقاليم. باحثين وباحثات 2 13

 - المناقشة التقنيات الجغرافية ومجال استخدامها في تنمية األقاليم. باحثين وباحثات 2 14

 - المناقشة باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8 عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

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

 

 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

 الصناعيةمعرفة ما هي مشكالت الجغرافية  -1أ

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

  -3أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 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
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 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

 الثالثة
GGi 340 

 2 جغرافية صناعية
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30

    

    
 
 
 
 
 



 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(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .14

  العلميشهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و 

 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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 والمنقولةالمهارات العامة 

) 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 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GGi 340/ جغرافية الصناعة  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثة/ السنة الدراسية االولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

 
 
 

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.

 والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .10



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 

 والفهم  المعرفة-أ

       .بجغرافية الصناعةمعرفة و فهم الطلبة  -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 

 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 األستاذيتم 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

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
  ال توجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 
 
 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التقييم
 - المناقشة جغرافية الصناعة  باحثين وباحثات 2 1
 - المناقشة الصناعة .اهمية جغرافية  باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة مناهج البحث في جغرافية الصناعة . باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة المعايير المستخدمة في جغرافية الصناعة .  باحثين وباحثات 2 4
 - المناقشة تعريف الصناعة . باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة الصناعة التحويلية . باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة نشأة الصناعة  وتطورها . باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة أهمية الصناعة . باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة التصنيف الصناعي . باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة IsIc. التصنيف الدولي  باحثين وباحثات 2 10
 - المناقشة التنمية الصناعية . باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة التصنيع . باحثين وباحثات 2 12
 - المناقشة النمو الصناعي . باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة انماط الهيكل الصناعي . الروابط الصناعية باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة  الوفورات األقتصادية .عوامل التوطن الصناعي باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 السكاني في القطاع الزراعي.

 

 

 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 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      

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

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

 

 

 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    
 



 3الصفحة   
 

  

 

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

 2 جغرافية الريف GRg 334 الثالثة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة 30

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07التفاضلية للمادة العلمية و هي غالبًا ما تكون 

يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة اكثر من 
 % في شهادة االعدادية.07

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

 الشخصية االخرى.
 

 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم  .15

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



 5الصفحة   
 

  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

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 الريف GRg 334 الثالثة
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 نموذج وصف المقرر

 المقرروصف 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GRg 334/  الريفجغرافية  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثةالفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

 السكاني في القطاع الزراعي.

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.

 التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .10



- 7 - 

 

 

 

 

 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 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي. م الخاصةعرض األفال

 طرائق التقييم      

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

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

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

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

  



- 8 - 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 
 نصوص أساسية

العمل والدوريات والبرمجيات متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

 والمواقع االلكترونية (
 فيديو خاصة أفالم 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

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

 الجغرافية الطبيعية و البشرية

 المناقشة
- 

3 2 

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

المستوطنات الريفية، السكن الريفي المنعزل، القرى الصغيرة، القرى 

 المستوطنات و عالقتها بعدم استقرار اليد العاملةاالعتيادية، انواع 

 المناقشة

- 

4 2 

التغير السكاني المتبادل ما بين الريف و الحضر، أسباب الهجرة من  باحثين وباحثات

الريف إلى الحضر، العوامل االقتصادية و االجتماعية، التركيب 

 السكاني و عالقته بعدم استقرار اليد العاملة

 المناقشة

- 

5 2 

التنمية و التركيب االقتصادي، طبيعة التركيب االقتصادي في الريف و  باحثين وباحثات

نوعيته، االنخفاض في عدد اليد العاملة الزراعية، تغير التركيب 

 االقتصادي الريفي.

+  المناقشة

 -  عرض فيديو

6 2 

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

المحاصيل الزراعية آلفات زراعية، فضالً عن التغير في التركيب 

 االقتصادي من خالل تطوير الريف.

 المناقشة

- 

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

 االنتاجية في المدينة و الريف.

 المناقشة
- 

8 2 
التأثير المتبادل بين الريف و المراكز الحضرية و طرق إستغالل  باحثين وباحثات

 االرض.

 المناقشة
- 

9 2 
السياسة الزراعية مفهومها و اختالفها بين الدول و القوانين المتعلقة  باحثين وباحثات

 بإستراتيجيتها.

 المناقشة
- 

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

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

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

 المدينة.الشخصية في حركة االستيطان حول 

 المناقشة
- 

13 2 

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

الربح االقتصادي و أنماط إستثمار االرض. اهمية طرق النقل في 

 التطوير االقتصادي في الريف.

 المناقشة

- 

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

 مزارع الدولة. –المزارع الجماعية  –التعاون الزراعي  –الزراعي 

 - المناقشة

 - المناقشة باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8 عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية زراعية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .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.

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 2الصفحة   
 

  

 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      

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

 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
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 ينطبقال 
 

 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 زراعية GAg 224 الثالثة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30

    

    
 
 
 
 
 



 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(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار 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

 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

              √ √ √ أساسي جغرافية زراعية GAg 224 الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GAg 224/  جغرافية زراعية اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثاني/ السنة الدراسية االولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 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.

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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ .11
       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية الحياتية. -1أ .12

 معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة بالنباتات و الحيوانات -2أ .13

 و الحيوانات معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في نمو و انتشار النباتات -3أ .14
 معرفة و فهم الطلبة الى أهم المناطق النباتية الرئيسة، فضالً عن أهم المناطق الحيوانية و مميزاتها. -4أ .15
16.  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب  .17

 ال توجد                                               – 1ب  .18

  - 2ب  .19

        - 3ب  .20

21.  

 طرائق التعليم والتعلم       .22

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل  .23

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

الخاصة بالبرنامج األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة بالحيوانات  و النباتات لفهم المواضيع 

 األكاديمي.

24.  

25.  

 طرائق التقييم       .26

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل  .27

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

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

28.  

29.  

30.  
 التفكير مهارات-ج .31

  -1ج          .32

 ال توجد                                                  -2ج .33

 -3ج .34

 -4ج    .35

 طرائق التعليم والتعلم      .36

37.  

38.  

 ال توجد .39

40.  

 طرائق التقييم     .41

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  .10

 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 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية و سيمينارات بمشاركة الطلبة بالموضوع.

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
  المقرركتب 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 ال توجد

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 باحثين وباحثات 2 1
الزراعية تحديد مفهوم الجغرافية 

 ونشوء المراكز الزراعية األولى
 - المناقشة

2 2 
عالقة الجغرافية الزراعية بفروع  باحثين وباحثات

الجغرافية ومناهج بحثها والعلوم 

 األخرى

 المناقشة
- 

3 2 
أهمية الجغرافية الزراعية،  باحثين وباحثات

العوامل المؤثرة في اإلنتاج 

 الزراعي

 المناقشة

- 

 - المناقشة العوامل البشرية  وباحثاتباحثين  2 4

 - المناقشة خصائص اإلنتاج الزراعي باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة أنماط اإلنتاج الزراعي باحثين وباحثات 2 6

7 2 
تصنيف اإلنتاج الزراعة الواسعة،  باحثين وباحثات

الزراعة المختلطة، المزارع 

 التعاونية، االيدي العاملة

 المناقشة

- 

8 2 
المحاصيل الحقلية )الحبوب  باحثين وباحثات

 والخضراوات(
 المناقشة

- 

 - المناقشة المحاصيل الدرنية )الجذرية( باحثين وباحثات 2 9

10 2 
المحاصيل الصناعية )القطن،  باحثين وباحثات

 قصب السكر، بنجر السكر(
 المناقشة

- 

 - المناقشة محاصيل المنبهات باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة محاصيل العلف باحثين وباحثات 2 12

13 2 
محاصيل البستنة )الفواكه،  باحثين وباحثات

 النخيل( 
 المناقشة

- 

 - المناقشة نمط الثروة المعدنية باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة باحثين وباحثات 2 15



  
 9الصفحة 

 
  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات 

 الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي السابقةالمتطلبات 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 مشكالت جيوبولتيكية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 الجغرافية السياسية.
 

 

 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 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      

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

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

 

 

 

 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   

 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

 346GGp الثالثة
مشكالت 

 جيوبولتيكية
2 

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة 30

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي و العلمي.
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 فؤاد حمه خورشيد، الجيوبولتيك التطبيقي. .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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

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  343GGp الثالثة

 جيوبولتيكية
               √ √ أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 346GGp/  مشكالت جيوبولتيكية

 

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثة/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

 السياسية.الجغرافية 
 

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 .10

 والفهم  المعرفة-أ

       معرفة و فهم الطلبة للمشكالت الجيوبولتيكية -1أ

 معرفة و فهم الطلبة للفرق بين الجغرافية السياسية و الجيوبولتيك -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 

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

 لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي. م الخاصةعرض األفال

 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.

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 
 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية (والمواقع 
 فيديو خاصة أفالم 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 األقسام العلميةتحدد من قبل هيكلية  أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 - المناقشة اجليوبولتيكتعريف  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

 - المناقشة تعريف اجليوسرتاتيجية، و اللوجستيك، و التكتيك، و الفرق بينهما باحثين وباحثات 2 4

5 2 
+  المناقشة نظرايت الدولة االسرتاتيجية باحثين وباحثات

  عرض فيديو
- 

 - المناقشة نظرية هالفورد ماكندر باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة نظرية القوة البحرية باحثين وباحثات 2 7

 - المناقشة نظرية القوة اجلوية 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 مشكلة اجلزر اإلماراتية احملتلة باحثين وباحثات 2 13

 - المناقشة مشكلة الصحراء الغربية باحثين وباحثات 2 14

 - المناقشة باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   7102 - 7102للعام الدراسي 

 بغداد: اسم اجلامعة
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 2عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 (0/4/7102)اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 (0/4/7102)   التاريخ  (                     0/4/7102)  التاريخ  (                0/4/7102)   التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 الجيولوجيا العامة 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

التعرف على االزمنة الجيولوجيا و التغيرات الحاصلة في المناخ يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
خالل تلك الفصول و كذلك وصف فروع علم الجيولوجيا و أهمية كل فرع ثم المكونات الصخرية 
و أهميتها في الطبيعة ثم خصائص المعادن و العناصر المكونة للصخور ثم بيان أهمية دراسة 

التسونامي و أسباب حدوثه و هو الحركات التكتونية في العالم و السيما تحت زل و البراكين و الزال
 ارضية البحار و المحيطات.

 



 2الصفحة   
 

  

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

 معرفة ما هي االزمنة الجيولوجية -1أ

 فهم المكونات الصخرية في الطبيعة وانواعها -2أ

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

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 – 1ب 

   - 2ب 

   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 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
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 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 األولى
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30

    

    
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 للتطور الشخصي التخطيط .13

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

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار 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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 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GGg 102/  جيولوجيا عامة  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 االولىالفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

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

 العالم و السيما تحت ارضية البحار و المحيطات.

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 .10

 والفهم  المعرفة-أ

 الجيولوجيةمعرفة ما هي االزمنة  -1أ

 فهم المكونات الصخرية في الطبيعة وانواعها -2أ

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

 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 

 لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي. م الخاصةعرض األفال

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات -د 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
  المقرركتب 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 فيديو خاصة أفالم 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 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 باحثين وباحثات 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

 اختبار+ابحاث+اسئلة 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 وصف+تطبيقي تغريات االزمنة اجليولوجية باحثين وباحثات 2 8

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي اجليولوجيةتغريات االزمنة  باحثين وباحثات 2 9

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي املعادن و العناصر باحثين وباحثات 2 10

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

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي خصائص املعادن  باحثين وباحثات 2 12

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

 الصخور و انواعها باحثين وباحثات 2 14

 الصخور و انواعها

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبقي باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جيومورفولوجية تطبيقية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 الجيومورفولوجيا التطبيقية كذلك تطبيقات نتائج الدراسات الجيومورفولوجية.
 
 

 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

 معرفة و فهم الطلبة بعلم الجيومورفولوجيا وأهم الميادين التطبيقية له -1أ

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

 معرفة و فهم الطلبة الى اهم وسائل البحث لدراسة الجيومورفولوجيا التطبيقية. -3أ

 معرفة و فهم الطلبة الى أهم تطبيقات نتائج الدراسات الجيومورفولوجية. -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 

التطبيقية لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج عرض األفالم الخاصة بالتطبيقات االنشائية للجيومورفولوجيا 

 األكاديمي.

 

 

 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

  -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   

 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

 GAG 218 الثانية
جيومورفولوجيا 

 تطبيقية
 ساعة 30

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 للتطور الشخصيالتخطيط  .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

هي الدرجة  األولىمعيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07التفاضلية للمادة العلمية و هي غالبًا ما تكون 

يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة اكثر من 
 .اإلعدادية% في شهادة 07

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

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

التطبيقيبببةو، وزارة التعلبببيم العبببالي  تغلبببب جبببرجي، داود، علبببم  شبببكال سبببط  األرض التطبيقبببي  الجيومورفولوجيبببا .1
والبحبببث العلمببببي، الجامعببببة المستنصببببرية، كليببببة التربيببببة، الببببدار الجامعيببببة للطباعببببة والنشببببر والترجمببببة، البصببببرة، 

2772. 
 .2770حسن رمضان سالمة،  صول الجيومورفولوجيا، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن،  .2
، عبد العزيز حميد الحبديثي، الجيومورفولوجيبا التطبيقيبة، الجبزث الثباني، وفيق حسين الخشاب، احمد سعيد حديد .3

الطبعبة االولبى، وزارة التعلببيم العبالي والبحببث العلمبي، دار الكتبب للطباعببة والنشبر، جامعببة الموصبل، الموصببل، 
1897. 

 



 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

جيومورفولوجيا  GAG 218 الثانية

 تطبيقية
             √ √ √ √ أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 اآلدابجامعة بغداد / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GAG 218/ جيومورفولوجيا تطبيقية  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 / السنة الدراسية الثانيةاالولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تعريف الطلبة بعلم الجيومورفولوجيا وأهم الميادين التطبيقية ل،  إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
ومناهج الدراسة لعلم الجيومورفولوجيا التطبيقية  فض   عن وسائ  البحث لدراسة 

 تطبيقات نتائج الدراسات الجيومورفولوجية.الجيومورفولوجيا التطبيقية كذلك 
 
 
 
 

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 .10

 والفهم  المعرفة-أ

 معرفة و فهم الطلبة بعلم الجيومورفولوجيا وأهم الميادين التطبيقية له -1أ

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

 معرفة و فهم الطلبة الى اهم وسائل البحث لدراسة الجيومورفولوجيا التطبيقية. -3أ

 معرفة و فهم الطلبة الى أهم تطبيقات نتائج الدراسات الجيومورفولوجية. -4أ

 
 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 

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

 واضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.عرض األفالم الخاصة لفهم الم

 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

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

العمل والدوريات والبرمجيات ورش 

 والمواقع االلكترونية (
 أفالم فيديو خاصة 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 
 
 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التقييم
 - المناقشة تعريف الجيومورفولوجيا  باحثين وباحثات 2 1
 - المناقشة التطبيقية للجيومورفولوجياأهم الميادين  باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة مناهج الدراسة لعلم الجيومورفولوجيا التطبيقية. باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة ابعاد الجيومورفولوجيا التطبيقية. باحثين وباحثات 2 4
 - المناقشة وسائل البحث لدراسة الجيومورفولوجيا التطبيقية. باحثين وباحثات 2 5

6 2 
 باحثين وباحثات

 الدراسة الموقعية لتكوينات مظاهر السطح 
المناقشة + 

 عرض فيديو
- 

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

 التعرية وانواعها

 المناقشة
- 

 - المناقشة تطبيقات نتائج الدراسات الجيومورفولوجية. باحثين وباحثات 2 8

9 2 
الدراسات الجيومورفية في تخطيط المشاريع دور  باحثين وباحثات

 الهندسية.
المناقشة + 

 عرض فيديو
- 

10 2 
المناقشة +   دور الجيومورفولوجيا في تخطيط وبناء الطرق. باحثين وباحثات

 عرض فيديو
- 

11 2 
المناقشة +  دور الجيومورفولوجيا في تخطيط وبناء الطرق. باحثين وباحثات

 عرض فيديو
- 

12 2 
المناقشة +   دور الجيومورفولوجيا في تخطيط المطارات. باحثين وباحثات

 عرض فيديو
- 

13 2 
دور الجيومورفولوجيا في تخطيط مشاريع  باحثين وباحثات

 السدود والخزانات.
المناقشة + 

 عرض فيديو
- 

14 2 
دور الجيومورفولوجي في التحقق من وجود  باحثين وباحثات

 الموارد الطبيعية.
المناقشة +  

 عرض فيديو
- 

15 2 
دور الجيومورفولوجي في التحقق من وجود  باحثين وباحثات

 الموارد الطبيعية.
المناقشة + 

 عرض فيديو
- 
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 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   7102 - 7102للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 2 عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 0/4/7102اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 7102/ 0/4  التاريخ                              7102 /0/4التاريخ                   7102/ 0/4التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 الجيومورفولوجيا 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

 معرفة ما هو علم الجيومورفولوجيا -1أ

 فهم العوامل و العمليات الجيومورفولوجية المكونة ألشكال سطح االرض -2أ

 فهم آثار البراكين و الزالزل على تشكيل المظاهر الجيومورفولوجية -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 

 من خالل الوصف و التطبيق. االستاذ

 

 

 

 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
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 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
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30

    

    
 
 
 
 
 



 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  )وضعمعيار القبول  .14

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 + أبحاث + تقارير من خالل الجوالت الميدانية كتب + مجالت + تقارير
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 مخطط مهارات المنهج

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

 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 

 الشخصي والتطور

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

              √ √ √ أساسي جيومورفولوجيا GGe 110 األولى
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 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GGe 110/   جيومورفولوجيا اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 االولى/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

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

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 .10

 والفهم  المعرفة-أ

 معرفة ما هو علم الجيومورفولوجيا -1أ

 فهم العوامل و العمليات الجيومورفولوجية المكونة ألشكال سطح االرض -2أ

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

 

 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 

 لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي. م الخاصةعرض األفال

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات -د 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات 

 االلكترونية ( والبرمجيات والمواقع
 فيديو خاصة أفالم 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 األقسام العلميةتحدد من قبل هيكلية  أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 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 باحثين وباحثات 2 1

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

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

 اختبار+ابحاث+اسئلة 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

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي االهنار  باحثين وباحثات 2 8

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

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي اجلليد  وباحثاتباحثين  2 10

 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 باحثين وباحثات 2 13

 التجوية باحثين وباحثات 2 14

 التعرية

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

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



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية حياتية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

 

 

 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية الحياتية. -1أ

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

 و الحيوانات معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في نمو و انتشار النباتات -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 أسابيع الفصل الدراسي، و يتم مناقشة المواضيع ما بين الطلبة و األستاذ، فضالً عن 

 الخاصة بالبرنامج األكاديمي.عرض األفالم الخاصة بالحيوانات  و النباتات لفهم المواضيع 

 

 

 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

  -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   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ال توجد

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 ال توجد

 

 بنية البرنامج  .11

 والساعات المعتمدةالشهادات  .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 ساعة 30 جغرافية حياتية GBg 225 الثانية
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

الدرجة معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07التفاضلية للمادة العلمية و هي غالبًا ما تكون 

يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة اكثر من 
 % في شهادة االعدادية.07
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

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

خالص حسني األشعب، أنور مهدي صالح، الموارد الطبيعية وصيانتها، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  .1
 .1899جامعة 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
 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 حياتية GBg 225 الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 المقرروصف 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GBg 225جغرافية حياتية/  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 / السنة الدراسية الثانيةالثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .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 

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

 

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.

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  .10



  
 7الصفحة 

 
  

 والفهم  المعرفة-أ

       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية الحياتية. -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

 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      

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

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

 األكاديمي. عرض األفالم الخاصة بالحيوانات  و النباتات لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج

 

 

 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 

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

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 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

 بتوزيع الغطاء النباتي.

 

 المناقشة

- 

 تطور النبات. باحثين وباحثات 2 5

 

 المناقشة
- 

6 2 
الجيولوجي اهمية التاريخ  باحثين وباحثات

 في توزيع النباتات.

 

+ عرض  المناقشة
 - فيديو

7 2 
التوطن واالنقطاع في  باحثين وباحثات

 الجغرافية الحياتية.

 

 المناقشة

- 

 - المناقشة العوامل املؤثرة يف منو النبااتت. باحثين وباحثات 2 8

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

 - المناقشة طرق انتشار النبااتت الطبيعية باحثين وباحثات 2 10

 - المناقشة االنتشار احليواين باحثين وباحثات 2 11

12 2 
+ عرض  المناقشة اجملاميع النباتية الرئيسة يف العامل باحثين وباحثات

 فيديو
- 

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

 فيديو
- 

 - عرض فيديو .املناطق احليوانية الرئيسية باحثين وباحثات 2 14

 - عرض فيديو .املناطق احليوانية الرئيسية باحثين وباحثات 2 15



  
 9الصفحة 

 
  

سبيل المثال متطلبات خاصة ) وتشمل على 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 أفالم فيديو خاصة ابحليواانت و النبااتت

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبيشهادة الدراسة  المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  7102 -7102للعام الدراسي 

 : بغداد اسم الجامعة

 اآلداب:   اسم الكلية

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/1018تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 أ.د. عبد هللا صبار عبود                                         أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                                     

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 /     /التاريخ :     

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 

 

 
 



 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 
 املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية خدمات 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الى االهتمام بدراسة الخدمات ألنها تتعلق بحياة الفرد اليومية وتمثل  يهدف البرنامج األكاديمي
 احدى المعايير األساسية لقياس تطور المجتمع

 

 

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 1الصفحة   
 

  

 والفهم  المعرفة-أ

       معرفة و فهم الطلبة جغرافية الخدمات -1أ

 .فة و فهم الطلبة أسس ومعايير تخطيط الخدماتمعر -2أ

 .طلبة تخطيط وتقييم الخدماتمعرفة و فهم ال -3أ

 .معرفة و فهم الطلبة الى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة وتقييم الخدمات -4أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 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   

 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

 ساعة 30 جغرافية الخدمات GGS461 الرابع
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07التفاضلية للمادة العلمية و هي غالبًا ما تكون 

يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة اكثر من 
 % في شهادة االعدادية.07
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.
 

 ادر المعلومات عن البرنامجأهم مص .15

 9772خلف حسين علي الدليمي ،تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ،
 9702عماد دمحم الحفيظ ، إدارة النفايات ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، 

 



 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

 اختياريأم 

 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

             √ √ √ √ أساسي جغرافية خدمات GGS461 الثالثة
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 نموذج وصف المقرر

 المقرروصف 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 GGS461/  جغرافية خدمات 

 

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 االول السنة الدراسية الرابعةالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الى االهتمام بدراسة الخدمات ألنها تتعلق بحياة الفرد اليومية وتمثل  يهدف البرنامج األكاديمي
 احدى المعايير األساسية لقياس تطور المجتمع

 

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 والفهم  المعرفة-أ

       و فهم الطلبة جغرافية الخدمات معرفة -1أ

 فة و فهم الطلبة أسس ومعايير تخطيط الخدمات.معر -2أ

 طلبة تخطيط وتقييم الخدمات.معرفة و فهم ال -3أ

 .معرفة و فهم الطلبة الى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة وتقييم الخدمات -4أ
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 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي. م الخاصةعرض األفال

 طرائق التقييم      

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

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

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

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 
 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 فيديو خاصة أفالم 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 وتصنيف الخدماتتعريف  باحثين وباحثات 1 1

 مناقشة

 

  ومستوياتها أسس تخطيط الخدمات باحثين وباحثات 1 1

  النمو السكاني مشاكل توفير الخدمات باحثين وباحثات 1 3

  المشاكل التي تواجه تخطيط الخدمات باحثين وباحثات 1 4

  مناقشة أسس ومصار معايير تخطيط الخدمات  باحثين وباحثات 1 5

  مناقشة أهمية خريطة الخدمات في تنمية وتطوير المدن وباحثات باحثين 1 6

  مناقشة تخطيط وتقييم الخدمات التعليمية باحثين وباحثات 1 7

  مناقشة تخطيط وتقييم الخدمات الصحية باحثين وباحثات 1 8

  مناقشة تخطيط وتقييم الخدمات الترفيهية باحثين وباحثات 1 9

  مناقشة تخطيط وتقييم الخدمات المياه باحثين وباحثات 1 10

  مناقشة تخطيط وتقييم الخدمات الصرف الصحي باحثين وباحثات 1 11

  مناقشة تخطيط وتقييم خدمات النفايات الصلبة باحثين وباحثات 1 11

  مناقشة تخطيط وتقييم خدمات الطاقة باحثين وباحثات 1 13

  مناقشة النقل تخطيط وتقييم خدمات باحثين وباحثات 1 14

  مناقشة باحثين وباحثات 1 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 الجغرافية السياسية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .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.

 

 

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 2الصفحة   
 

  

 والفهم  المعرفة-أ

       للجغرافية السياسيةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 معرفة و فهم الطلبة للعالقة بين الجغرافية السياسية و فروع الجغرافية األخرى -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      

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

 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     

 

 

 ال توجد

 

 طرائق التقييم    

 



 3الصفحة   
 

  

 

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

 2 الجغرافية السياسية 338GPg الثالثة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة 30

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي و العلمي.
 

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .15

 دمحم محمود إبراهيم الديب، الجغرافية السياسية. .1
 دمحم عبد الغني سعودي، الجغرافية السياسية. .2
 دمحم أزهر السماك، الجغرافية السياسية. .3
 قاسم الدويكات، الجغرافية السياسية. .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

 اختياريأم 

 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

الجغرافية  333GPg الثالثة

 السياسية
        √      √ √ √ أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 اآلدابجامعة بغداد / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 338GPg/  السياسةجغرافية 

 

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثةالفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

 

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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 والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية السياسية -1أ

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

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

 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 

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

 لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي. م الخاصةعرض األفال

 طرائق التقييم      

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

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

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

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

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

  



- 8 - 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 
 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية (والمواقع 
 فيديو خاصة أفالم 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 األقسام العلميةتحدد من قبل هيكلية  أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

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

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

 - المناقشة عالقة اجلغرافية السياسية ابلعلوم االخرى باحثين وباحثات 2 3

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

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

  عرض فيديو
- 

 - المناقشة اليت تؤثر يف قوة و سلوك الدولة السياسي البشريةالعوامل  باحثين وباحثات 2 6

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

 - المناقشة اليت تؤثر يف قوة و سلوك الدولة السياسي االقتصاديةالعوامل  باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة اليت تؤثر يف قوة و سلوك الدولة السياسي 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 وباحثاتباحثين  2 14

 - المناقشة باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 :   اسم اجلامعة 
 :  ةاسم الكلي

 اقسام 8:  قسام والفروع العلمية  يف الكليةعدد األ
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية الطاقة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 ( نظام فصلي ) كورسات النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

على ماهية جغرافية الطاقة بأنواعها المتجددة و غير المتجددة من حيث الطاقة الشمسية، و الرياح، و التعرف 

 المد و الجزر، و الطاقة المائية... الخ، فضالً عن أنواع الطاقة غير المتجددة مثل النفط و الغاز الطبيعي و الفحم

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 2الصفحة   
 

  

 والفهم  المعرفة-أ

 التعرف على ماهية جغرافية الطاقة.  -1أ

 فهم اهم انواع الطاقة المتجددة -2أ

 فهم اهم انواع الطاقة غير المتجددة -3أ

 -4أ

  -5أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 على ماهية جغرافية الطاقة و انواعهاقدرة الطالب على التفكير – 1ب 

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

 هذا النشاط والحلول الواجب توفرها .

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 الموضوعات .

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات التحريرية والشفوية والشفهية والمناقشة اليومية 

 

 

 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

  

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحان التحريري ، الشفوي ، اليومي ، المناقشة 

 

 



 3الصفحة   
 

  

 

 

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

 -1د

 ال ينطبق-2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 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 الطاقة GEg 232 الثانية
ساعات  2

 ً  اسبوعيا

  

 درجة البكالوريوس 

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 

 ساعة 30
    

     

     ساعة 30

    

    
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 
 
 
 
 

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

 
 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها االدبي والعلمي

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 كتب + أبحاث + تقارير متنوعة عن جغرافية الطاقة

 



 5الصفحة   
 

  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

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 جغرافية الطاقة GEg 232 الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 المقرر نموذج وصف

 

 وصف المقرر

 

 كلية اآلداب جامعة بغداد / المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GEg 232/ الطاقةجغرافية  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثانية/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الطاقة و اهم مصادرها المتجددة و غير بجغرافية إلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
 المتجددة.

 

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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ .11
       للجغرافية الحياتية.معرفة و فهم الطلبة  -1أ .12

 معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة بالنباتات و الحيوانات -2أ .13

 معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في نمو و انتشار النباتات و الحيوانات -3أ .14
 ية و مميزاتها.معرفة و فهم الطلبة الى أهم المناطق النباتية الرئيسة، فضالً عن أهم المناطق الحيوان -4أ .15
16.  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب  .17

 ال توجد                                               – 1ب  .18

  - 2ب  .19

        - 3ب  .20

21.  

 طرائق التعليم والتعلم       .22

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل  .23

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

األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة بالحيوانات  و النباتات لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج 

 األكاديمي.

24.  

25.  

 طرائق التقييم       .26

محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث  .27

المطالبة 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.

28.  

29.  

30.  
 التفكير مهارات-ج .31

  -1ج          .32

 ال توجد                                                  -2ج .33

 -3ج .34

 -4ج    .35

 طرائق التعليم والتعلم      .36

37.  

38.  

 ال توجد .39

40.  

 طرائق التقييم     .41

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 والفهم  المعرفة-أ

 المتجددة.الطاقة و اهم مصادرها المتجددة و غير  بجغرافية   -1أ

 

 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 

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

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
  المقرركتب 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ال توجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 
 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي السابقة المتطلبات

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم
 - المناقشة مصادر الطاقة المتجددة باحثين وباحثات 2 1
 - المناقشة الطاقة الشمسية باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة الطاقة الشمسية باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة طاقة الرياح باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة طاقة المد والجزر باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة الطاقة المائية باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة الطاقة المائية باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة الطاقة الحرارية و االرضية باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة طاقة الهيدروجين باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة طاقة الكتلة الحيوية باحثين وباحثات 2 10
 - المناقشة الطاقة غير المتجددةمصادر  باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة النفط باحثين وباحثات 2 12
 - المناقشة النفط باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة الغاز الطبيعي باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة الفحم باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 عملينظم المعلومات الجغرافية /  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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 (Arc Map 10.4تدريب الطلبة بالعمل على برنامج الـ)إلى  البرنامج األكاديمي يهدف

 

 

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 2الصفحة   
 

  

 والفهم  المعرفة-أ

       .لنظم المعلومات الجغرافيةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 البيانات.بقاعدة معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة  -2أ

 انشاء وحدة نظم المعلومات.معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في  -3أ

وانواع التحاليل المكانية التي تستعمل والتطبيقات الخاصة ببرامج نظم معرفة و فهم الطلبة الى أهم  -4أ

 .المعلومات الجغرافية

 

 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 

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

 المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 ال توجد                                                  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 توجد ال

 

 طرائق التقييم    

 



 3الصفحة   
 

  

 

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

 GGIS343 الثالثة
نظم المعلومات 

 عمليالجغرافية / 
 ساعة 30

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07التفاضلية للمادة العلمية و هي غالبًا ما تكون 

يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة اكثر من 
 % في شهادة االعدادية.07
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

 (V.10.4( )Arc Mapبرنامج االرك ماب ) .1

 



 5الصفحة   
 

  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

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

نظم المعلومات  GGIS343 الثالثة

الجغرافية / 

 عملي

             √ √ √ √ أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 GGIS343/ ( عملينظم المعلومات الجغرافية )

 

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثة/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 (Arc Map 10.4تدريب الطلبة بالعمل على برنامج الـ)إلى  البرنامج األكاديمي يهدف

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 والفهم  المعرفة-أ

       لنظم المعلومات الجغرافيةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 األخرى والعلوم نظم المعلوماتمعرفة و فهم الطلبة للعالقة بين  -2أ

 أهم التطبيقات التي من الممكن االفادة منها في نظم المعلومات الجغرافيةمعرفة و فهم الطلبة الى  -3أ
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 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي. م الخاصةعرض األفال

 طرائق التقييم      

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

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

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

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 
 أساسيةنصوص 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 فيديو خاصة أفالم 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 :ةريخياتتمهيد و نبذة  باحثين وباحثات 2 1
العمل على 

برنامج 
 (GISالـ)

 تطبيقات عملية

 تطبيقات عملية ماهية نظم المعلومات الجغرافية:تعريف و  باحثين وباحثات 2 2

 تطبيقات عملية عدد من التعاريف لنظم المعلومات الجغرافية: باحثين وباحثات 2 3

 تطبيقات عملية المتطلبات األساسية لنظم المعلومات الجغرافية وباحثاتباحثين  2 4

 تطبيقات عملية = (ArcMap  10.4تنصيب برنامج االرك ماب ) باحثين وباحثات 2 5

 تطبيقات عملية = قراءة للواجهة الخاصة بالبرنامج باحثين وباحثات 2 6

 تطبيقات عملية = من البرنامجالتعرف على القوائم المنسدلة  باحثين وباحثات 2 7

 تطبيقات عملية = التعرف على االدوات الخاصة بالبرنامج والملحقة به باحثين وباحثات 2 8

 تطبيقات عملية = التعرف على امكانيات ومميزات البرنامج باحثين وباحثات 2 9

 تطبيقات عملية = التعرف على كيفية عمل مشروع جديد في البرنامج باحثين وباحثات 2 11

 تطبيقات عملية = كيفية استخراج خرائط جاهزة وبدقة تميزية مختلفة باحثين وباحثات 2 11

 تطبيقات عملية = كيفية تصحيح خارطة واضافة الترميز الجغرافي لها باحثين وباحثات 2 12

13 2 

كيفية بناء قاعدة معلومات خاصة بمشروع معين في نظم  باحثين وباحثات
 المعلومات الجغرافية

= 
 تطبيقات عملية

تطبيقات عملية لبناء مشروع في نظم المعلومات  باحثين وباحثات 2 14
 واستخراج الخرائط

 تطبيقات عملية =

 تطبيقات عملية = باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 :   اسم اجلامعة 
 :  ةاسم الكلي

 عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 الفكر الجغرافي اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 - النظام الدراسي   .5

 االولىالفصل الدراسي الثاني/ السنة الدراسية  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 البرنامج األكاديميأهداف  .9

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

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

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

 الحديث.

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 ال ينطبق

 

 طرائق التقييم    

 

 ال ينطبق



  
 3الصفحة 

 
  

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 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

السنة 

الدراسية 

 االولى

GGi 229 30 الفكر الجغرافي 

  

 درجة البكالوريوس 

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 

    

     

     

    

    



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 

 الفلسفيإحداث تغري يف الربانمج لكل سنة مبا خيص اجلانب 
 
 
 
 

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

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 كتب + مجالت + تقارير + أبحاث

 



  
 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

 اختياريأم 

 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

السنة 

دراسية ال

 االولى

GGi 229 
الفكر 

 الجغرافي/

                 اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 المقررنموذج وصف 

 

 وصف المقرر

 

 كلية اآلدابجامعة بغداد /  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GGi 229/ الفكر الجغرافي اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 االولى/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الفكر و الفكر الجغرافي في العصور و بجغرافية إلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
 االزمنة المختلفة، فضاًل عن الفكر الجغرافي الحديث.
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 - المناقشة الفكر الجغرافي في العصور القديمة باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة االسالمالفكر الجغرافي العربي قبل  باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة الفكر الجغرافي العربي االسالمي باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة أثر العرب في تطور الحركة التعليمية باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة حركة الكشف الجغرافي باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة مساهمة العرب في الكشوف الجغرافية باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة الكشوف الجغرافية الحديثة باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة المدارس الحديثة باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة االلمانية باحثين وباحثات 2 10
 - المناقشة الفرنسية باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة االنكليزية باحثين وباحثات 2 12
 - المناقشة االمريكية وباحثاتباحثين  2 13
 - المناقشة المدرسة الجغرافية العربية المعاصرة باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة مراجعة باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  7102 -7102للعام الدراسي 

 : بغداد اسم الجامعة

 اآلداب:   اسم الكلية

 8عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية   : 

 (1/4/1018تاريخ ملء الملف :  )

 

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    رئيس القسماسم                

 . عبد هللا صبار عبود                                         أ.د. محمود عبد الواحد القيسي                        أ.د             

                                التاريخ :  /    /                                                    التاريخ :    /     /             

                                    : التوقيع                                            التوقيع :                            

     

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 أ.م.د. علي جبار عناد : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 /   التاريخ :     /  

 التوقيع :

 

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 

 أ.د . صالح فليفل الجابري                                                                 

 

 
 



 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 
 ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية المدن 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

جغرافية المدن من حيث انتشار المدن وتطورها الى االهتمام بدراسة  يهدف البرنامج األكاديمي

 كما يهدف البرنامج الى تناول التركيب الداخلي واهم النظريات واستعماالت االرض

 

 

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 1الصفحة   
 

  

 والفهم  المعرفة-أ

      المدنمعرفة و فهم الطلبة جغرافية  -1أ

 .المدنفة و فهم الطلبة أسس ومعايير تخطيط امعر -2أ

 المدنطلبة تخطيط وتقييم معرفة و فهم ال -3أ

 استخدامات االرضمعرفة 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 

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

 المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 

 طرائق التقييم      

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

امتحان في منتصف االمتحانات الشفهية شبه اليومية، و قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عنبتحضير المواضيع 

 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   

 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

 ساعة 30 جغرافية المدن GUg230 الثانيا
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07التفاضلية للمادة العلمية و هي غالبًا ما تكون 

من يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة اكثر 
 % في شهادة االعدادية.07
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

 2702دار المسيرة للنشر والتوزيع ، علي سالم الشواورة ، جغرافية المدن ،
 2702دمحم عرب الموسوي ،جغرافية المدن ،الرضوان للنشر والتوزيع ،

 2702دمحم جاسم شعبان ،المدينة بين النشاة والتطور الخصائص الحضرية ،

 



 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

 والفهمالمعرفة 
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

             √ √ √ √ أساسي جغرافية المدن GUg230 الثاني
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 نموذج وصف المقرر

 المقرروصف 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 جغرافية المدنGUg230 اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 االثاني السنة الدراسيةالثانيةالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

جغرافية المدن من حيث انتشار المدن وتطورها الى االهتمام بدراسة  يهدف البرنامج األكاديمي

 كما يهدف البرنامج الى تناول التركيب الداخلي واهم النظريات واستعماالت االرض

 

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

      معرفة و فهم الطلبة جغرافية المدن -1أ والفهم  المعرفة-أ

 فة و فهم الطلبة أسس ومعايير تخطيط االمدن.معر -2أ

 طلبة تخطيط وتقييم المدنمعرفة و فهم ال -3أ

 معرفة و فهم الطلبة الى استخدامات االرض -4أ
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 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي. م الخاصةعرض األفال

 طرائق التقييم      

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

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

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

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 
 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 فيديو خاصة أفالم 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 المدن  وتصنيفتعريف  باحثين وباحثات 1 1

 مناقشة

 

  المدنأسس تخطيط  باحثين وباحثات 1 1

  نشأت المدن باحثين وباحثات 1 3

  الموقع والموضع باحثين وباحثات 1 4

  مناقشة معالم المدينة االسالمية باحثين وباحثات 1 5

  مناقشة التركيب الداخلي للمدينة باحثين وباحثات 1 6

  مناقشة نظريات التركيب الداخلي باحثين وباحثات 1 7

  مناقشة اهم استعماالت األرض داخل المدينة باحثين وباحثات 1 8

  مناقشة أنماط استعماالت األرض لألغراض التجارية باحثين وباحثات 1 9

  مناقشة العوامل المقترنة بتحديد الموقع الصناعي باحثين وباحثات 1 10

11 1 

 مناقشة مورفولوجية المدينة باحثين وباحثات
 

  مناقشة احجام المدن باحثين وباحثات 1 11

  مناقشة سكان المدن  باحثين وباحثات 1 13

  مناقشة إقليم المدينة باحثين وباحثات 1 14

   باحثين وباحثات 1 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8 عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .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، 

رجات التلوث، أنواع التلوث مظاهر التصحر، أسباب التصحر، حلول مشكلة التصحر، مفهوم التلوث، د
)التلوث الهوائي، الضوضائي، المائي( ظاهرة االحتباس الحراري، أسباب حدوث ظاهرة االحتباس الحراري، 

 طرق اإلقالل من تأثير أضرار ظاهرة االحتباس الحراري.

 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-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    

 



 3الصفحة   
 

  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة المساقاسم المقرر أو 

 2 مشكالت بيئية GEp 450 الرابعة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30

    

    
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 إحداث تغير في البرنامج لكل سنة بما يخص الجانب البيئي
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار 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

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

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 مشكالت بيئية GEp 450 الرابعة
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية الجامعي / المركز القسم .2

 GEp 450/  مشكالت بيئية اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية الرابعة الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

البيئة، و العالقة بين اإلنسان وبيئته،  إلى تعريف الطلبة بماهية يهدف البرنامج األكاديمي
تأثير البيئة على اإلنسان،  تأثير اإلنسان على البيئة الطبيعية، فضاًل عن التعرف الى  مشكلة 

التصحر، أسباب التصحر، حلول مشكلة التصحر، مفهوم التصحر، تعريف التصحر، مظاهر 
التلوث، درجات التلوث، أنواع التلوث )التلوث الهوائي، الضوضائي، المائي( ظاهرة االحتباس 
الحراري، أسباب حدوث ظاهرة االحتباس الحراري، طرق اإلقالل من تأثير أضرار ظاهرة 

 االحتباس الحراري.

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.

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  .10
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 والفهم  المعرفة-أ

 معرفة ما هو علم البيئة. -1أ

 فهم و تحليل المشكالت التي تتعرض لها البيئة -2أ

 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 

 لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي. م الخاصةعرض األفال

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات -د 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 فيديو خاصة أفالم 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 - المناقشة ماهية البيئة باحثين وباحثات 2 1

 - المناقشة المشيدة.البيئة الطبيعية والبيئة  باحثين وباحثات 2 2

 - المناقشة العالقة بين اإلنسان وبيئته باحثين وباحثات 2 3

تأثير البيئة على اإلنسان،  تأثير  باحثين وباحثات 2 4

 اإلنسان على البيئة الطبيعية،
 - المناقشة

 -  المناقشة مفاهيم بيئية باحثين وباحثات 2 5

 - المناقشة النظام االيكولوجي باحثين وباحثات 2 6

 - المناقشة التوازن والخلل االيكولوجي باحثين وباحثات 2 7

معنى المشكلة من المنظور  باحثين وباحثات 2 8

 البيئي
 - المناقشة

 - المناقشة المحمية الحيوية باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة االستنزاف والصيانة باحثين وباحثات 2 10

الغذاء، مفهوم مشكلة مشكلة  باحثين وباحثات 2 11

 الغذاء وإبعادها
 - المناقشة

12 2 
مشكلة التصحر، تعريف  باحثين وباحثات

التصحر، مظاهر التصحر، 

اسباب التصحر، حلول مشكلة 

 التصحر

 المناقشة
- 

13 2 
مفهوم التلوث، درجات التلوث،  باحثين وباحثات

أنواع التلوث )التلوث الهوائي، 

 الضوضائي، المائي(

 المناقشة
- 

ظاهرة االحتباس الحراري،  باحثين وباحثات 2 14

أسباب حدوث ظاهرة االحتباس 

الحراري، طرق اإلقالل من 

تأثير اضرار ظاهرة االحتباس 

 الحراري.

 - المناقشة

15 2 
 المناقشة باحثين وباحثات

- 
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 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8 عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 مشكالت  زراعية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

 
 

 ات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرج  .10



 2الصفحة   
 

  

 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    

 



 3الصفحة   
 

  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 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  زراعية GAp 341 الثالثة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30

    

    
 
 
 
 
 



 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(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار 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

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

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   GAp 341 الثالثة

 زراعية
              √ √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 وصف المقررنموذج 

 

 وصف المقرر

 

 بغداد / كلية اآلدابجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GAp 341/ زراعية مشكالت  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثة/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

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

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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ .11
       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية الحياتية. -1أ .12

 معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة بالنباتات و الحيوانات -2أ .13

 معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في نمو و انتشار النباتات و الحيوانات -3أ .14
 معرفة و فهم الطلبة الى أهم المناطق النباتية الرئيسة، فضالً عن أهم المناطق الحيوانية و مميزاتها. -4أ .15
16.  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب  .17

 ال توجد                                               – 1ب  .18

  - 2ب  .19

        - 3ب  .20

21.  

 طرائق التعليم والتعلم       .22

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل  .23

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

األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة بالحيوانات  و النباتات لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج 

 األكاديمي.

24.  

25.  

 طرائق التقييم       .26

للمواضيع من خالل يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب  .27

المطالبة 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.

28.  

29.  

30.  
 التفكير مهارات-ج .31

  -1ج          .32

 ال توجد                                                  -2ج .33

 -3ج .34

 -4ج    .35

 طرائق التعليم والتعلم      .36

37.  

38.  

 ال توجد .39

40.  

 طرائق التقييم     .41

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 والفهم  المعرفة-أ

 معرفة ما هي مشكالت الجغرافية الزراعية -1أ

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

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية و سيمينارات بمشاركة الطلبة بالموضوع.

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 ال توجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات 

 الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 - المناقشة معرفة ما هي المشكلة الزراعية باحثين وباحثات 2 1

2 2 
كيفية تحديد المشكلة الزراعية و  باحثين وباحثات

 كيفية معالجتها
 المناقشة

- 

3 2 
يتعرض لها الواقع المشكالت التي  باحثين وباحثات

 الزراعي في العراق
 المناقشة

- 

4 2 
الهجرة من الريف الى المدينة  باحثين وباحثات

 وأثرها في االنتاج الزراعي
 المناقشة

- 

 - المناقشة مشكلة تآكل األراضي الزراعية باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة مشكلة تآكل األراضي الزراعية باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة مشكلة جفاف التربة باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة مشكلة تلوث التربة في العراق باحثين وباحثات 2 8

9 2 
مشكلة تلوث و نقص المياه  باحثين وباحثات

 المستعمل في الزراعة
 المناقشة

- 

10 2 
مشكلة تلوث و نقص المياه  باحثين وباحثات

 المستعمل في الزراعة
 المناقشة

- 

 - المناقشة انتشار اآلفات الزراعية باحثين وباحثات 2 11

12 2 
مشكلة التصحر في العراق وأثرها  باحثين وباحثات

 في الزراعة
 المناقشة

- 

13 2 
مشكلة التصحر في العراق وأثرها  باحثين وباحثات

 في الزراعة
 المناقشة

- 

مشكلة تخلف الواقع الزراعي في  باحثين وباحثات 2 14

 العراق
 - المناقشة

 - المناقشة باحثين وباحثات 2 15



  
 9الصفحة 

 
  

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8 عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 صناعيةمشكالت   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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

بمشكالت الصناعة و من أهمها مشكالت إلى تعريف الطلبة  البرنامج األكاديمييهدف 
 الصناعة في البلدان النامية و مشكلة التركز الصناعية و التلوث الصناعي.

 

 
 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

 الصناعةمعرفة ما هي مشكالت جغرافية  -1أ

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

  -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    

 



 3الصفحة   
 

  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 

 ال ينطبق
 

 بنية البرنامج  .11

 المعتمدةالشهادات والساعات  .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 GIpr 462 الرابعة
مشكالت صناعية 

 معاصرة
2 

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30

    

    
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

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

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

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 البرنامجأهم مصادر المعلومات عن  .15

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

 



 5الصفحة   
 

  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 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  GIpr 462 الثالثة

صناعية 

 معاصرة

              √ √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 اآلدابجامعة بغداد / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GIpr 462/  مشكالت صناعية معاصرة اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الرابعة/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

و من أهمها مشكالت الصناعة  بمشكالتإلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
 الصناعة في البلدان النامية و مشكلة التركز الصناعية و التلوث الصناعي.

 
 
 

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 

 والفهم  المعرفة-أ

       بمشكالت الصناعةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 المشكالت في البلدان النامية، و مشكلة التركز الصناعي و التلوث و غيرها.أهم 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 

 .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 

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

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

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
  ال توجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 
 
 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التقييم
 - المناقشة مشكالت تتعلق بالدول النامية . باحثين وباحثات 2 1
 - المناقشة باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة مشكلة اختيار نمط الصناعة . باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة باحثين وباحثات 2 4
 - المناقشة مشكلة راس المال . باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة مشكلة نقل التكنولوجيا . باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة مشكالت تتعلق بالدول الصناعية . باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة مشكلة التركز الصناعي . وباحثاتباحثين  2 9

 - المناقشة مشكلة التلوث الصناعي . باحثين وباحثات 2 10
 - المناقشة باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة مشكالت مشتركة . باحثين وباحثات 2 12
 - المناقشة باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة االنتاج الصناعي .مشكالت توفير عناصر  باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8 عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 2/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 2الصفحة   
 

  

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
 



 3الصفحة   
 

  

 

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

 1د

 2د

 -3د

 -4د   

 ال ينطبق
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 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 GNr 342 الثالثة
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة كورس واحد  30

    

    
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 إحداث تغير في البرنامج لكل سنة 
 

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

  شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي، و العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 مجالت + تقارير + أبحاث + تقارير من خالل الجوالت الميدانيةكتب + 

 



 5الصفحة   
 

  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 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 

التوظيف المتعلقة بقابلية 

 والتطور الشخصي

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

              √ √ √ أساسي موارد طبيعية GNr 342 الثالثة
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 نموذج وصف المقرر

 دحام مصلح السبهانيد. خميس 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GNr 342/  موارد طبيعية اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثة/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

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 .10

 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 

 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 

 يمي.لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاد م الخاصةعرض األفال

 

 

 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 

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

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية (والبرمجيات 
 فيديو خاصة أفالم 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 باحثين وباحثات 2 1
الموارد الطبيعية )المصطلح 

 - المناقشة والمفهوم(.

تصنيف الموارد الطبيعية  باحثين وباحثات 2 2

 وأنواعها.
 - المناقشة

مناهج البحث في دراسة الموارد  باحثين وباحثات 2 3

 الطبيعية.
 - المناقشة

مناهج البحث في دراسة الموارد  باحثين وباحثات 2 4

 الطبيعية
 - المناقشة

التربة )التعريف واألنواع وكيفية  باحثين وباحثات 2 5

 االستغالل(.
 -  المناقشة

واالستغالل الغابات )التوزيع  باحثين وباحثات 2 6

 وكيفية المحافظة عليها(.
 - المناقشة

الحشائش )التوزيع واالستغالل  باحثين وباحثات 2 7

 وكيفية المحافظة عليها(.
 - المناقشة

المراعي )التوزيع واألنواع وكيفية  باحثين وباحثات 2 8

 اإلدارة(.
 - المناقشة

 المصادر المائية )البحار، األنهار، باحثين وباحثات 2 9

 التوزيع الجغرافي(.
 - المناقشة

الثروة السمكية )التوزيع الجغرافي  باحثين وباحثات 2 10

 لمصائد األسماك(.
 - المناقشة

11 2 
االستعماالت الحضرية للموارد  باحثين وباحثات

االت المدينة، المائية. )استعم

 (االستعمال الصناعي

 المناقشة
- 

12 2 
الحضرية للموارد االستعماالت  باحثين وباحثات

المائية. )استعمال المياه في النقل، 

 االستعماالت الزراعية(.

 المناقشة
- 

13 2 
الموارد المعدنية )أنواع المعادن  باحثين وباحثات

وتصنيفها، التوزيع الجغرافي، 

 أمكانية االستغالل(.

 المناقشة
- 

الموارد المعدنية )أنواع المعادن  باحثين وباحثات 2 14

وتصنيفها، التوزيع الجغرافي، 

 أمكانية االستغالل(.

 - المناقشة

 - المناقشة باحثين وباحثات 2 15
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 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 هيكلية األقسام العلميةتحدد من قبل  أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 
 
 

 و املعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
1027/1028 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 القسم العلمي: اجلغرافية
 1028/  /   اتريخ ملء امللف :  

 
 

 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
 

 مصادقة السيد العميد
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية المواقع الصناعية 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

 1/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 

 

 
 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 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      

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

 

 

 طرائق التقييم      

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي من خالل 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   

 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

 GIS 348 الثالثة
جغرافية المواقع 

 الصناعية
2 

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     ساعة 30

    

    
 
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها األدبي و العلمي.
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

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

جغرافية المواقع  GIS 348 الثالثة

 الصناعية
               √ √ أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 GIS 348مواقع صناعية /  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالث/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/4/2018 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

 

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ .11
       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية الحياتية. -1أ .12

 معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة بالنباتات و الحيوانات -2أ .13

 و الحيوانات معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في نمو و انتشار النباتات -3أ .14
 معرفة و فهم الطلبة الى أهم المناطق النباتية الرئيسة، فضالً عن أهم المناطق الحيوانية و مميزاتها. -4أ .15
16.  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب  .17

 ال توجد                                               – 1ب  .18

  - 2ب  .19

        - 3ب  .20

21.  

 طرائق التعليم والتعلم       .22

محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة في بداية الفصل  .23

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

الخاصة بالبرنامج األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة بالحيوانات  و النباتات لفهم المواضيع 

 األكاديمي.

24.  

25.  

 طرائق التقييم       .26

يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي : مدى تقبل الطالب للمواضيع من خالل  .27

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

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

28.  

29.  

30.  
 التفكير مهارات-ج .31

  -1ج          .32

 ال توجد                                                  -2ج .33

 -3ج .34

 -4ج    .35

 طرائق التعليم والتعلم      .36

37.  

38.  

 ال توجد .39

40.  

 طرائق التقييم     .41

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  .10

 والفهم  المعرفة-أ

       معرفة و فهم الطلبة لجغرافية المواقع الصناعية -1أ

 معرفة و فهم الطلبة للتباينات المكانية للمواقع الصناعية -2أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ال توجد                                               – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية و سيمينارات بمشاركة الطلبة بالموضوع.

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 ال توجد                                        -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 أساسيةنصوص 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 ال توجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات 

 الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبيشهادة الدراسة  المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 - المناقشة نظرية الموقع االقل كلفة لألنتاج باحثين وباحثات 2 1
 - المناقشة نظرية الفريد ويبر باحثين وباحثات 2 2
 - المناقشة نظرية اوكست لوش باحثين وباحثات 2 3

 - المناقشة نظرية ادجار هوفر باحثين وباحثات 2 4

 - المناقشة نظرية االرباح باحثين وباحثات 2 5
 - المناقشة نظرية السوق باحثين وباحثات 2 6
 - المناقشة الروابط الصناعية باحثين وباحثات 2 7
 - المناقشة الروابط العمودية و االفقية باحثين وباحثات 2 8
 - المناقشة الروابط القطاعية و الشبكية باحثين وباحثات 2 9

 - المناقشة الروابط المتعددة و طرق قياسها باحثين وباحثات 2 10
 - المناقشة الوفورات االقتصادية باحثين وباحثات 2 11
 - المناقشة الخارجيةالوفورات الداخلية و  باحثين وباحثات 2 12
 - المناقشة معايير قياس الصناعة باحثين وباحثات 2 13
 - المناقشة االنماط الموقعية لتوزيع الصناعة باحثين وباحثات 2 14
 - المناقشة باحثين وباحثات 2 15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 21/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 النقلجغرافية  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

 15/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

بدراسة جغرافية  ماإللماتدريب الطلبة بالعمل على برنامج الـ)إلى  األكاديمييهدف البرنامج 
 (العربي والتعرف على اهم مظاهره الطبيعية وخصائصه البشرية  النقل 

 

 

 
 
 
 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

       .النقلجغرافية معرفة و فهم الطلبة  -1أ

 بقاعدة البيانات.معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة  -2أ

 . النقلجغرافية معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في  -3أ

دول عربية و ما تمتلك من  لجميع جغرافية النقل خطوط نقلما يضم معرفة و فهم الطلبة الى أهم  -4أ

 .ية مظاهر طبيعية وقوى بشرية ومشكالت سياس

 

 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 

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

 المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 

 طرائق التقييم      

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

امتحان في منتصف االمتحانات الشفهية شبه اليومية، و المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عنبتحضير 

 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
 

 

 



 3الصفحة   
 

  

 طرائق التقييم   

 

 

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

 ساعة 30 النقلجغرافية   الثانية
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07التفاضلية للمادة العلمية و هي غالبًا ما تكون 

يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة اكثر من 
 شهادة االعدادية.% في 07
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

1.  

 



 5الصفحة   
 

  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

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 لنقلجغرافية ا  الثالثة
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 المقررنموذج وصف 

 

 وصف المقرر

 

 كلية اآلدابجامعة بغداد /  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

  النقلجغرافية  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثانية / السنة الدراسية االولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

جوانبه الطبيعية والبشرية من ناحية   النقلدراسة جغرافية إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
 واالقتصادية .

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 .10

 والفهم  المعرفة-أ

       النقل معرفة و فهم الطلبة لجغرافية  -1أ

 طبيعية والبشرية واالقتصادية الجوانب معرفة و فهم الطلبة ألهم ال -2أ

 جانب من هذه الجوانب معرفة مميزات كل  -3أ

 

 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 

 يمي.عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاد

 

 

 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 

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

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص أساسية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية ( والبرمجيات
 أفالم فيديو خاصة 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 هيكلية األقسام العلمية تحدد من قبل أقل عدد من الطلبة 

 حتدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 باحثين وباحثات 2 1
الجانب الطبيعي :الموقع  

 الجغرافي
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

البنية والتركيب  باحثين وباحثات 2 2

 الجيولوجي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي التضاريس  باحثين وباحثات 2 3

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي المناخ باحثين وباحثات 2 4

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي التربة  باحثين وباحثات 2 5

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي النبات الطبيعي باحثين وباحثات 2 6

7 2 
 الجانب البشري  باحثين وباحثات

  
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي تركيب السكان  باحثين وباحثات 2 8

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي نسبة االعالة  باحثين وباحثات 2 9

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي توزيع السكان باحثين وباحثات 2 10

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي حركة السكان باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الجانب االقتصادي  باحثين وباحثات 2 12

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الموارد التعدينية  باحثين وباحثات 2 13

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الموارد الزراعية باحثين وباحثات 2 14

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



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   1028 - 1027للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةالكلياسم 

 أقسام 8عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية   : 
 21/4/1028اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 1028/   /    التاريخ                              1028 /  /   التاريخ                   1028/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



 1الصفحة   
 

  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 جغرافية الوطن العربي 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

 15/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

بدراسة جغرافية  ماإللماتدريب الطلبة بالعمل على برنامج الـ)إلى  األكاديمي يهدف البرنامج
 (الوطن العربي والتعرف على اهم مظاهره الطبيعية وخصائصه البشرية 

 

 

 
 
 
 
 



 2الصفحة   
 

  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

       .العربيجغرافية الوطن معرفة و فهم الطلبة  -1أ

 بقاعدة البيانات.معرفة و فهم الطلبة للتصانيف الخاصة  -2أ

 .جغرافية الوطن العربي معرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في  -3أ

ما يضم الوطن العربي من دول عربية و ما تمتلك من مظاهر طبيعية معرفة و فهم الطلبة الى أهم  -4أ

 .سية وقوى بشرية ومشكالت سيا

 

 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 

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

 المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.

 

 

 طرائق التقييم      

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

امتحان في منتصف االمتحانات الشفهية شبه اليومية، و المواضيع قبل المناقشة من الطلبة، فضالً عنبتحضير 

 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
 

 

 



 3الصفحة   
 

  

 طرائق التقييم   

 

 

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

  الثانية
جغرافية الوطن 

 العربي
 ساعة 30

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 



 4الصفحة   
 

  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 

 ال ينطبق

 
 
 
 

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

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة  .2
% للمادة، على سبيل المثال 07التفاضلية للمادة العلمية و هي غالبًا ما تكون 

من يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على درجة اكثر 
 % في شهادة االعدادية.07
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

1.  

 



 5الصفحة   
 

  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

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 الوطن   الثالثة

 العربي
             √ √ √ √ أساسي
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 وصف المقررنموذج 

 

 وصف المقرر

 

 بغداد / كلية اآلدابجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 جغرافية الوطن العربي  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 - أشكال الحضور المتاحة .5

 الثانية / السنة الدراسية االولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

جوانبه الطبيعية من ناحية  لوطن العربي دراسة جغرافية اإلى  يهدف البرنامج األكاديمي
 والبشرية واالقتصادية .

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 .10

 والفهم  المعرفة-أ

       الوطن العربيمعرفة و فهم الطلبة لجغرافية  -1أ

 طبيعية والبشرية واالقتصادية الجوانب معرفة و فهم الطلبة ألهم ال -2أ

 جانب من هذه الجوانب معرفة مميزات كل  -3أ

 

 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 

 الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي.عرض األفالم 

 

 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

  ال توجد                                        -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة )  -د 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 أساسيةنصوص 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 أفالم فيديو خاصة 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي و األدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أقل عدد من الطلبة 

 حتدد من قبل هيكلية األقسام العلمية أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 باحثين وباحثات 2 1
الجانب الطبيعي :الموقع  

 الجغرافي
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

البنية والتركيب  باحثين وباحثات 2 2

 الجيولوجي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي التضاريس  باحثين وباحثات 2 3

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي المناخ باحثين وباحثات 2 4

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي التربة  باحثين وباحثات 2 5

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي النبات الطبيعي باحثين وباحثات 2 6

7 2 
 الجانب البشري  باحثين وباحثات

  
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي تركيب السكان  باحثين وباحثات 2 8

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي نسبة االعالة  باحثين وباحثات 2 9

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي توزيع السكان باحثين وباحثات 2 10

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي حركة السكان باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الجانب االقتصادي  باحثين وباحثات 2 12

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الموارد التعدينية  باحثين وباحثات 2 13

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الموارد الزراعية باحثين وباحثات 2 14

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


