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 1الصفحة 

 
  

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية  المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
  جغرافية السكان

 البكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 الفصلي 

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 01/0/0100 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  لمفهوم جغرافية السكان وابعادها وموضوعاتها والمفاهيم السكانية في العراق والعالم فهم الطالب 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
  جغرافية السكانتنمية معرفة الطالب بموضوعات        -0أ
  بواقع المؤشرات السكانية تنمية معرفة الطالب -0أ
 بعالقة المؤشرات السكانية بحياة السكان تنمية معرفة الطالب  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 التي يمر بها مجتمعه  السكانموضوعات اكتساب الطالب القدرة على معرفة – 0ب 
  المؤشرات السكانية اكتساب الطالب القدرة على التمييز بين انواع  – 0ب 
 السكانيةاكتساب الطالب القدرة على ايجاد حلول للمشاكل      - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة النظرية وتطبيقاتها العملية مع اعداد المقاالت 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االمتحان العملية اليومية والشهرية والسنوية والمقاالت والتقارير 
 
 
 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يهدف البرنامج تعريف الطالب بواقع مجتمعه ودوره في بناءه  -0ج         
المشكالت  جغرافية السكان وتفرعاتها وعالقتها يهدف البرنامج في تعريف الطالب باهمية -0ج

 االجتماعية وعالقتها بالتنمية والتطوير 
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 اثارة االسئلة والمحاضرات المتنوعة والواجبات العملية والتقارير والمقااالت والدراسات المسحية 

 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 االمتحانات التقارير المقاالت المشاركات والمناقشات 

 
 

 

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

 -0د
 -0د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  اسبوعيا  0 جغرافية السكان     الثانية

     

     

     

     

     



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 (بااللتحاق بالكلية أو المعهدوضع األنظمة المتعلقة )معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  جغرافية السكان ، عباس السعدي ، يونس حمادي الحديثي ، طه حمادي كتب 
 والتقارير الدولية المسوحات والدراسات الرسمية 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

    ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية     المركز/ القسم العلمي   .2

  رمز المقرر/ اسم  .3

 تعليم الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

  الثالث السنة الثانية الفصل الدراسي  السنة/ الفصل  .5

 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 13/1/2321 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 المتعددة  اوابعاده جغرافية السكان تعليم وتدريب الطالب في تشخيص وتصنيف وتحليل 
 السكانية القدرة على صياغة السياسات اللزمة لمعالجة المشكالت 

 
 
 
 
 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تقديم عن موضوعات   جغرافية السكان  2 1

 المادة الدراسية 
محاضرات 

 متنوعة 
 متعددة 

نشوء ومفاهيم  جغرافية السكان   2 2

 جغرافية السكان  
 محاضرات

 متنوعة
 

عالقة جغرافية السكان  جغرافية السكان   2 3

 بالعلوم والديموغرافيا  
 محاضرات

 متنوعة
 

مصادر الدراسات  جغرافية السكان   2 4

 السكانية 
 محاضرات

 متنوعة
 

توزيع السكان في  جغرافية السكان   2 5

 العالم 
 محاضرات

 متنوعة
 

توزيع السكان في  جغرافية السكان   2 6

العراق والبلدان 

 العربية 

 محاضرات
 متنوعة

 

العوامل المؤثرة في  جغرافية السكان   2 7

 توزيع السكان
 محاضرات

 متنوعة
 

 محاضرات النمو السكاني  جغرافية السكان   2 8
 متنوعة

 

 محاضرات المواليد والوفيات جغرافية السكان   2 9
 متنوعة

 

 محاضرات الهجرة  جغرافية السكان   2 13
 متنوعة

 

التركيب العمري  جغرافية السكان   2 11

للسكان والهرم 

  السكاني 

 محاضرات
 متنوعة

 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 محاضرات التركيب االقتصادي  جغرافية السكان   2 12
 متنوعة

 

 محاضرات التركيب النوعي  جغرافية السكان   2 13
 متنوعة

 

التركيب التعليمي  جغرافية السكان   2 14

 والزواجي 
 محاضرات

 متنوعة
 

 محاضرات اختبار  جغرافية السكان   2 15
 متنوعة

 

 

 البنية التحتية  .12

  كتب جغرافية السكان المتنوعة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 والدولية والمعاجم السكانية  المسوح والتقارير الحكومية 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
مولقع  الفديوهات المتنوعة واالنسكلوبيديا والبحوث المتنوعة 

 المنظمات الدولية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 يتم تطوير المقرر الدراسي باستمرار خاصة مع وجود مشكلة اجتماعية انية 

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
   

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 مشكالت بيئية

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

التعــرف علــ  ماايــئ البيئــئق و العاإلــئ بــين اإلمتــان وليئتــعق تــ  ير البيئــئ علــ  يهــدف البرمــامك األكــاديمي  لــ  
عــن التعــرف الــ   مشــحلئ التيــحرق تعر ــ  التيــحرق اإلمتــانق  تــ  ير اإلمتــان علــ  البيئــئ الالبيعيــئق  ضــا  

مظـــاار التيـــحرق اتـــرا  التيـــحرق حلـــو  مشـــحلئ التيـــحرق متهـــوم التلـــوثق درجـــا  التلـــوثق امـــوا  التلـــوث 
)التلــوث الهــوائيق الضوضــائيق المــائيا ظــاارة االحترــاس الحــرارظق اتــرا  حــدوث ظــاارة االحترــاس الحــرارظق 

 ة االحتراس الحرارظ.الرق اإلإلا  من ت  ير اضرار ظاار 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
معرفة ما هو علم البيئة. -1أ       

 فهم و تحليل المشكالت التي تتعرض لها البيئة -2أ
 -2أ
  -3أ

 4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 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 

 والتقارير ان النهائي.منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتح

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 مشكالت بيئية GEp 450 الرابعة
33  

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 البيئي الجانب يخص بما سنة لكل البرنامج في تغير إحداث

 
 
 
 

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

 

يحون معيار المتاضلئ رالقبو  خاص رقتم القبو  المرحزظ التارع لدائرة الدراتا  و التخاليط  ي وزارة  .1
 التعليم العالي و الرحث العلمي.

معيار المتاضلئ  ي اختيار القتم لاللرئ التمئ الدراتيئ االول  اي الدرجئ التتاضليئ للمادة العلميئ و اي  .2
% للمادةق عل  تبيل الم ا  يقبل الالال   ي إلتم اللغئ االمحليز ئ  ي حا  حيولع عل  07غالرا  ما تكون 
 االعداديئ.%  ي شهادة 07درجئ اك ر من 

ميدإلئ من إلبل مدير ئ الترليئق و ان يقدم  حص البي ي ب  )علميق ادبيا ان يقدم الالال  شهادة االعداديئ 
 خلوه من االمراضق  ضا  عن المتتمتحا  ال بوتيئ الشخييئ االخرى.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

الجوال  الميداميئحت  + مجا  + تقار ر + ارحاث + تقار ر من خا    

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 GEp الرابعة
450 

مشكالت 

 بيئية
               √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
 GEp 450مشكالت بيئية / 

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية الرابعة

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

البيئــئق و العاإلــئ بــين اإلمتــان وليئتــعق تــ  ير البيئــئ علــ   لــ  تعر ــ  الاللرــئ رماايــئ  يهــدف البرمــامك األكــاديمي
مشــحلئ التيــحرق تعر ــ  التيــحرق اإلمتــانق  تــ  ير اإلمتــان علــ  البيئــئ الالبيعيــئق  ضــا  عــن التعــرف الــ   

مظـــاار التيـــحرق اتـــرا  التيـــحرق حلـــو  مشـــحلئ التيـــحرق متهـــوم التلـــوثق درجـــا  التلـــوثق امـــوا  التلـــوث 
)التلــوث الهــوائيق الضوضــائيق المــائيا ظــاارة االحترــاس الحــرارظق اتــرا  حــدوث ظــاارة االحترــاس الحــرارظق 

 ارظ.الرق اإلإلا  من ت  ير اضرار ظاارة االحتراس الحر 

 
 
 
 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 معرفة ما هو علم البيئة. -1أ أ

  -3أ فهم و تحليل المشكالت التي تتعرض لها البيئة -2أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 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 

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 ماهية البيئة

 البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة.
 العالقة بين اإلنسان وبيئته

محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير
تأثير البيئة على اإلنسان،  تأثير  4 4+3ال

 اإلنسان على البيئة الطبيعية،
 مفاهيم بيئية

 النظام االيكولوجي 4 6+5ال
 التوازن والخلل االيكولوجي

 المنظور البيئيمعنى المشكلة من 

 المحمية الحيوية 4 8+7ال
 االستنزاف والصيانة

مشكلة الغذاء، مفهوم مشكلة 

 الغذاء وإبعادها
مشكلة التصحر، تعريف  4 11+9ال

التصحر، مظاهر التصحر، 

اسباب التصحر، حلول مشكلة 

 التصحر

مفهوم التلوث، درجات التلوث،  4 12+ 11ال

الهوائي، أنواع التلوث )التلوث 

 الضوضائي، المائي(

14+13ال

+15 
 الحراري، االحتباس ظاهرة 6

 االحتباس ظاهرة حدوث أسباب
 تأثير من اإلقالل طرق الحراري،

 االحتباس ظاهرة اضرار
 .الحراري

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 علم البيئة

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

التعــرف علــ  ماايــئ البيئــئق و العاإلــئ بــين اإلمتــان وليئتــعق تــ  ير البيئــئ علــ  يهــدف البرمــامك األكــاديمي  لــ  
 امواع البيئات وأاميتها لألمتاناإلمتانق  ت  ير اإلمتان عل  البيئئ الطبيعيئق فضًا عن 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
معرفة ما هو علم البيئة. -1أ       

  انواع البيئات وأهميتهافهم  -2أ

 -2أ
  -3أ

 4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 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 

 والتقارير ان النهائي.منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتح

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 علم البيئة ال يوجد الثالثة
33  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 البيئي الجانب يخص بما سنة لكل البرنامج في تغير إحداث

 
 
 
 

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

 

يكون معيار المفاضلئ بالقبول خاص بقتم القبول المركزي التابع لدائرة الدراتات و التخطيط في وزارة  .1
 التعليم العالي و البحث العلمي.

معيار المفاضلئ في اختيار القتم لطلبئ التمئ الدراتيئ االول  اي الدرجئ التفاضليئ للمادة العلميئ و اي  .2
% للمادةق عل  تبيل الم ال يقبل الطالب في إلتم اللغئ االمكليزيئ في حال حصولع عل  07غالبًا ما تكون 
 االعداديئ.% في شهادة 07درجئ اك ر من 

مصدإلئ من إلبل مديريئ الترليئق و ان يقدم فحص طبي ي بت )علميق أدبي( ان يقدم الطالب شهادة االعداديئ 
 خلوه من االمراضق فضًا عن المتتمتكات ال بوتيئ الشخصيئ االخرى.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

الجوالت الميداميئكتب + مجات + تقارير + أبحاث + تقارير من خال   
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 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

               √ √ أساسي علم البيئة ال يوجد الثالثة
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
 علم البيئة

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الثالثة/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي 

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 01/0/0100 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

التعــرف علــ  ماايــئ البيئــئق و العاإلــئ بــين اإلمتــان وليئتــعق تــ  ير البيئــئ علــ  يهــدف البرمــامك األكــاديمي  لــ  
 اإلمتانق  ت  ير اإلمتان عل  البيئئ الطبيعيئق فضًا عن امواع البيئات وأاميتها لألمتان
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 هو علم البيئة.معرفة ما  -1أ أ

 انواع البيئات وأهميتها فهم  -2أ

  -3أ 
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 ماهية البيئة

 البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة.
 العالقة بين اإلنسان وبيئته

محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير
 تأثير البيئة على اإلنسان،  تأثير  4 4+3ال

 اإلنسان على البيئة الطبيعية، 4 6+5ال
 مفاهيم بيئية

 النظام االيكولوجي 4 8+7ال

 التوازن والخلل االيكولوجي 4 11+9ال

 معنى المشكلة من المنظور البيئي 4 12+ 11ال

14+13ال

+15 
 المحمية الحيوية 6

 االستنزاف والصيانة
مشكلة الغذاء، مفهوم مشكلة 

 وإبعادهاالغذاء 
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

   
 بغداداجلامعة  :  

  اآلدابكلية الكلية/ املعهد:      
 قسم اجلغرافية ونضم املعلومات اجلغرافية القسم العلمي    :    
 91/9/0209اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                 اسم املعاون العلمي :                         أ.د. حسني جرب ومسياسم رئيس القسم :    
                                                      91/9/0209التاريخ  :                                           91/9/0209التاريخ   :      
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                         

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  المؤسسة التعليمية .1
  اآلدابجامعة بغداد / كلية    

 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية     المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
   جغرافية العراق البشرية   

 بكالوريوس    اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي   

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  91/9/0209 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

إلمام الطالب بالجوانب البشرية في العراق إي ما يتعلق بالجوانب السكانية وتوزيع السكان والعوامل الكامنة وراء ذلك فضال  
معرفة مراكز االستيطان  الجغرافي لتلك األنشطة في العراقعن التعرف على األنشطة االقتصادية في العراق والتوزيع 

 وتوزيعها و ولعوامل الكامنة وراء ذلك

 ترسيخ روح التعاون بين الطلبة من خالل مطالبتهم باعداد تقارير مشتركة 

 

 

 

 

 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
    واهميته في عملية التخطيط والتنمية  دراسة الجوانب البشرية للعراقتنمية المعرفة باهمية     -9أ
 ومعرفة االبعاد االقتصادية في ذلك   والسكانتنمية المعرفة الجغرافية بالمدن  -0أ
وعالقة ذلك من ثم بالمعطيات  االقتصاديةواالنشطة المدن  السكان وتنمية االفكار تجاه مفهوم-3أ

  من التنمية اليومية للحياة داخل المدن ومتطلباتها 
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تحليل الطالب للمعلومات . –- 9ب 

 تفسير المشاكل المتعلقة بالموضوع . – 2ب 

 . تنظيم معلوماتهم لتحقيق الهدف األخير وهو فهم المادة وتطبيقها على ارض الواقع  – 3ب 
  - 0ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

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

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

األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي فضال عن التعامل 

 عبر المنصة االلكترونية
 

 طرائق التقييم      

 
 

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

شبه اليومية ، و امتحان في منتصف  لبة، فضالً عن االمتحانات بتحضير المواضيع قبل المناقشة من الط

الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان النهائي مع االخذ بنظر االعتبار الحضور 

 علة فضال عن االنشطة التي يتم تكليف الطلبة بها اليومي والمشاركة الفا

 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 الهدف االول من العلم هو تنمية االنسان واشباع روح المعرفة لديه  -9ج         

 تنمية االفكار لتكون خزينا تراكميا لدى الطالب في مجال الحياة والعمل -0ج
 المعرفة في بناء الذات والمجتمع وتحسين واقع الحياة نحو االفضل  االحاطة باهمية-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 إثارة األفكار 

 إشراك الطالب بالمناقشة 

 أسبابهاوضع الحلول للمشاكل المطروحة    وتحديد  
 
 
 طرائق التقييم    

 األسئلة المباشرة 

 االختبار التحريري  

 المقاالت والبحوث العلمية الخاصة بالمادة   أعداد
 
 

 

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

 اكتساب الطالب للمعرفة والجوانب التربوية التي تجعل منه انسانا ناجحا في مجال عمله -9د
 -0د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 من خالل التعليم النظري والتطبيقي فضال عن مناقشة التفاصيل 

 
 
 

 طرائق التقييم          



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 
 

 من خالل اعداد تقارير عملية او مقاالت علمية 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  اسبوعيا  0 جغرافية العراق البشرية  غير مرمز الرابعة

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 
 
 

 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر .14

     

       عباس السعدي , جغرافية العراق ,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة بغداد

 ,9002  . 

  خطاب كصار العاني , جغرافية العراق , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة

  8211بغداد , 

 وكتب جغرافية العراق المنهجية األخرى   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

  والقيمية
المهارات ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة

األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور 

 (الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

    * * * * * * *  * * *  * *   

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

  اآلداباد كلية معة بغدجا المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية     المركز/ القسم العلمي   .2

  جغرافية العراق البشرية  رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2222/2221 السنة/ الفصل  .5

 ساعة  32 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 12/1/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تنمية المعرفة وفتح افاق التفكير امام الطلبة والقدرة على التحليل 
 تنمية قدرات الطلبة العلمية 

 
 
 
 
 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 اكتساب الطالب للمعرفة والجوانب التربوية التي تجعل منه انسانا ناجحا في مجال عمله  -1أ

 
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 إثارة األفكار  - 1ب   

 إشراك الطالب بالمناقشة 2ب        

 أسبابهاوضع الحلول للمشاكل المطروحة    وتحديد   3ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثارة األسئلة وإثارة رغبة المعرفة لديهم  .

 للمحاضرة القادمة  . أسئلةإعطاء  -2ج

 استثارة معلومات وخزين الطالب المعرفي من خالل المناقشة واإلجابة عن التساؤالت   -3ج    
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 األسئلة المباشرة 

 االختبار التحريري  

 المقاالت والبحوث العلمية الخاصة بالمادة   أعداد
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الهدف االول من العلم هو تنمية االنسان واشباع روح المعرفة لديه  -1ج
 تنمية االفكار لتكون خزينا تراكميا لدى الطالب في مجال الحياة والعمل -0ج
 االحاطة باهمية المعرفة في بناء الذات والمجتمع وتحسين واقع الحياة نحو االفضل -3ج
 
 -2ج



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 -3ج
   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

  التطبيقي  يالتعليم النظر
 طرائق التقييم    

 
 

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

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

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

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف الزراعة -االقتصادي النشاط  باحثين وباحثات 2 1

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف الزراعة + الصناعة  باحثين وباحثات 2 2

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف الصناعة والثروة المعدنية باحثين وباحثات 2 3

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف التجارة  باحثين وباحثات 2 4

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف النقل  باحثين وباحثات 2 5

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي السكان )نموهم ( باحثين وباحثات 2 6

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي توزيع السكان  باحثين وباحثات 2 7

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي تركيب السكان  باحثين وباحثات 2 8

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي االستيطان والعمران البشري  باحثين وباحثات 2 9

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي االستيطان  الريفي والحضري باحثين وباحثات 2 12

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي نشوء المدن وتطورها باحثين وباحثات 2 11

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي وتطورها  عوامل قيام المدن باحثين وباحثات 2 12



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي عوامل قيام المدن  باحثين وباحثات 2 13

توزيع مناطق االستيطان  باحثين وباحثات 2 14

 الحضري ومراتبها 

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

مراتب االستيطان  باحثين وباحثات 2 15

 الحضري 

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبقي

 البنية التحتية  .12

 الكتاب المنهجي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
  عباس السعدي , جغرافية العراق ,وزارة التعليم

  9002العالي والبحث العلمي , جامعة بغداد , 

  خطاب كصار العاني , جغرافية العراق , وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة بغداد , 

8211  

    وكتب جغرافية العراق المنهجية األخرى 

 

 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  ( التقارير, المجالت العلمية ) 
 كتب وبحوث ورسائل و.... 

مواقع االنترنيت , المراجع االلكترونيةب ـ 

.... 
 كثيرة ومتعددة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 يتم تطوير المقرر سنويا باالعتماد على المصادر ومواكبة التغيير في العالم والمدن 

 
 
 



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

   
 بغداداجلامعة  :  

  اآلدابكلية الكلية/ املعهد:      
 قسم اجلغرافية ونضم املعلومات اجلغرافية القسم العلمي    :    
 91/9/0209اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                 اسم املعاون العلمي :                         أ.د. حسني جرب ومسياسم رئيس القسم :    
                                                      91/9/0209التاريخ  :                                           91/9/0209التاريخ   :      
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  المؤسسة التعليمية .1
  اآلدابجامعة بغداد / كلية    

 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية     المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
  المدينة  إقليم  

 بكالوريوس    اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي   

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  91/9/0209 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعريف الطالب على ماهية إقليم المدينة وأنواع األقاليم وأهمية تحديد إقليم المدينة بالطرق النظرية 
واإلحصائية . والطرق واألساليب المتبعة لتحديد إقليم المدينة ومعرفة العالقات التي تربط المدينة 

 التخطيط والتنمية .  بإقليمها مع التطرق لتجربة العراق في تحديده إلقليم محافظة بغداد لغرض 

 ترسيخ روح التعاون بين الطلبة من خالل مطالبتهم باعداد تقارير مشتركة 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 
 
 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
    تحديد اقليم المدينة واهميته في عملية التخطيط والتنمية  تنمية المعرفة باهمية    -9أ
 تنمية المعرفة الجغرافية بالمدن واقاليمها  ومعرفة االبعاد االقتصادية في ذلك  -0أ
تنمية االفكار تجاه مفهوم المدن واقاليمها وحجومها وعالقة ذلك من ثم بالمعطيات اليومية للحياة -3أ

  داخل المدن ومتطلباتها 
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تحليل الطالب للمعلومات . –- 9ب 

 تفسير المشاكل المتعلقة بالموضوع . – 2ب 

 . تنظيم معلوماتهم لتحقيق الهدف األخير وهو فهم المادة وتطبيقها على ارض الواقع  – 3ب 
  - 0ب 
        - 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 

لمواضيع الخاصة بالبرنامج األكاديمي فضال عن التعامل األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة لفهم ا

 عبر المنصة االلكترونية
 

 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 مع االخذ بنظر االعتبار  منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتحان

 الحضور اليومي والمشاركة الفاعلة فضال عن االنشطة التي يتم تكليف الطلبة بها 

 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 الهدف االول من العلم هو تنمية االنسان واشباع روح المعرفة لديه  -9ج         

 تنمية االفكار لتكون خزينا تراكميا لدى الطالب في مجال الحياة والعمل -0ج
 االحاطة باهمية المعرفة في بناء الذات والمجتمع وتحسين واقع الحياة نحو االفضل -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 إثارة األفكار 

 إشراك الطالب بالمناقشة 

 أسبابهاوضع الحلول للمشاكل المطروحة    وتحديد  
 
 
 طرائق التقييم    

 األسئلة المباشرة 

 االختبار التحريري  

 المقاالت والبحوث العلمية الخاصة بالمادة   أعداد
 
 

 

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

 اكتساب الطالب للمعرفة والجوانب التربوية التي تجعل منه انسانا ناجحا في مجال عمله -9د
 -0د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 من خالل التعليم النظري والتطبيقي فضال عن مناقشة التفاصيل 

 
 
 

 طرائق التقييم          



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 
 

 من خالل اعداد تقارير عملية او مقاالت علمية 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  اسبوعيا  0 اقليم المدينة غير مرمز الرابعة

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المادة + البحوثالكتاب املنهجي اقليم املدينة + العديد من الكتب احلديثة لتغطية 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

  والقيمية
المهارات ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة

األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور 

 (الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

    * * * * * * *  * * *  * *   

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

  اآلداباد كلية امعة بغدج المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية     المركز/ القسم العلمي   .2

 المدينة  إقليم رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2112/2121 السنة/ الفصل  .5

 ساعة  31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 8/2/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تنمية المعرفة وفتح افاق التفكير امام الطلبة والقدرة على التحليل 
 تنمية قدرات الطلبة العلمية 

 
 
 
 
 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 اكتساب الطالب للمعرفة والجوانب التربوية التي تجعل منه انسانا ناجحا في مجال عمله  -1أ

 
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 إثارة األفكار  - 1ب   

 إشراك الطالب بالمناقشة 2ب        

 أسبابهاوضع الحلول للمشاكل المطروحة    وتحديد   3ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 إثارة رغبة الطالب بالتعلم بإثارة األسئلة وإثارة رغبة المعرفة لديهم  .

 للمحاضرة القادمة  . أسئلةإعطاء  -2ج

 استثارة معلومات وخزين الطالب المعرفي من خالل المناقشة واإلجابة عن التساؤالت   -3ج    
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 األسئلة المباشرة 

 االختبار التحريري  

 المقاالت والبحوث العلمية الخاصة بالمادة   أعداد
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الهدف االول من العلم هو تنمية االنسان واشباع روح المعرفة لديه  -1ج
 تنمية االفكار لتكون خزينا تراكميا لدى الطالب في مجال الحياة والعمل -0ج
 االحاطة باهمية المعرفة في بناء الذات والمجتمع وتحسين واقع الحياة نحو االفضل -3ج
 
 -2ج



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 -3ج
   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

  التطبيقي  يالتعليم النظر
 طرائق التقييم    

 
 

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

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.
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 باحثين وباحثات 2 1
تعريف المدينة ونشوئها 

 وتعريف إقليم المدينة 
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف أنواع األقاليم              باحثين وباحثات 2 2

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف أنواع األقاليم باحثين وباحثات 2 3

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف كيفية تحديد إقليم المدينة  باحثين وباحثات 2 4

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف كيفية تحديد إقليم المدينة باحثين وباحثات 2 5

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي العالقات بين المدينة وإقليمها  باحثين وباحثات 2 6

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي العالقات بين المدينة وإقليمها باحثين وباحثات 2 7

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي العالقات بين المدينة وإقليمها باحثين وباحثات 2 8

تجربة العراق التخطيطية في  باحثين وباحثات 2 2

 تحديد إقليم المدينة 

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

تجربة العراق التخطيطية في  باحثين وباحثات 2 11

 تحديد إقليم المدينة

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقيتجربة العراق التخطيطية في  باحثين وباحثات 2 11



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

 تحديد إقليم المدينة

مناقشة تجربة تحديد أقاليم  باحثين وباحثات 2 12

 بعض المدن األخرى 

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

مناقشة أبحاث الطلبة  باحثين وباحثات 2 13

 بخصوص المادة

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

مناقشة أبحاث الطلبة  باحثين وباحثات 2 14

 بخصوص المادة

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

مناقشة أبحاث الطلبة  باحثين وباحثات 2 15

 بخصوص المادة
 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبقي

 البنية التحتية  .12

 الكتاب المنهجي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عدة كتب  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  ( التقارير, المجالت العلمية ) 
 كتب وبحوث ورسائل و.... 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 كثيرة ومتعددة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 يتم تطوير المقرر سنويا باالعتماد على المصادر ومواكبة التغيير في العالم والمدن 

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 
 
 
 

 
   1010 - 1029للعام الدراسي 

 
 جامعة بغداد:   اسم اجلامعة 

 كلية اآلداب:  ةاسم الكلي
 : جغرافية العلمي القسم

 1010/  9/ 7اتريخ ملء امللف :  
 
 

              التوقيع                                                                             التوقيع                
          حسين مجيد ليث .د.م.أ:اسم معاون العميد للشؤون العلمية                وسمي جبر حسين .د.م.أرئيس القسم : اسم 

                             1010 /  /   التاريخ                                          1010/    /    التاريخ   
 

        
 دقـق امللف من قبل 

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

                  التاريخ     /     /
 التوقيع

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 علم الخرائط اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الفصلي )كورسات( اسي  النظام الدر .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1010/  9/ 7 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و تمكين الطالب من فهم الخرائط  و 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 طلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم الم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

       يعرفوا أهمية الخارطة بالنسبة للجغرافي -1أ

 يصفوا تطور علم الخرائط -2أ

 يميزوا بين عناصر الخارطة -3أ

 يتمكنوا من تصميم الخرائط بعناصرها النموذجية -4أ

 يعملوا على تكبير وتصغير الخرائط -5أ

 االحداثيات الجغرافية وعالقتها بالخرائط والجغرافيةيفهموا  -6أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 الجانب النظري : تاريخ الخرائط وتصنيفها - 1ب 

 الجانب العملي : تطبيقات على عناصر الخارطة ورسمها - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 

 المحاضرة 

 االستقراء 

 نيالتعليم االلكترو 

 

 

 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 

 مسائل تطبيفية بيتية 

 اختباران تحريريان 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 تدريب الطلبة على رسم خرائط علمية دقيقة -1ج         

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

 تصغير الخرائطتمكن الطلبة من القيام بتكبير و -3ج

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 حل المشكالت –التفكير المنطقي 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

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

 

 ال ينطبق

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ال ينطبق

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 ال ينطبق

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة مساقاسم المقرر أو ال

 علم الخرائط ال يوجد االولى
 (ساعتان2)

 ( وحدتان2)

  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
    

     

     

    

    
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

- 
 
 
 
 
 

 هد(المعاألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي (

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

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

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

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

 . 1889العربي ، 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

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

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 قررموذج وصف المن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 113GCr  علم الخرائط اسم / رمز المقرر .3

 الخرائط البرامج التي يدخل فيها .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة االولى  –الفصل االول  الفصل / السنة .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1010/  9/ 7 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((

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



  
 7الصفحة 

 
  

 

 المعرفة والفهم  -أ
       بالنسبة للجغرافييعرفوا أهمية الخارطة  -1أ

 يصفوا تطور علم الخرائط -2أ

 يميزوا بين عناصر الخارطة -3أ

 يتمكنوا من تصميم الخرائط بعناصرها النموذجية -4أ

 يعملوا على تكبير وتصغير الخرائط -5أ

 يفهموا االحداثيات الجغرافية وعالقتها بالخرائط والجغرافية -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الجانب النظري : تاريخ الخرائط وتصنيفها - 1ب 

 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 

 
 تفكيرمهارات ال -ج

 تدريب الطلبة على رسم خرائط علمية دقيقة -1ج         

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

 تمكن الطلبة من القيام بتكبير وتصغير الخرائط -3ج

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

 

 والتعلم  طرائق التعليم    

 حل المشكالت –التفكير المنطقي 

 
 طرائق التقييم    

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

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

 ال ينطبق



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

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

رش العمل متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال و

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 اعداد الخرائط في مرسم الخرائط

 المواقع االلكترونية المختصة بالخرائط

) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الخدمات االجتماعية 

 ال ينطبق  الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية (

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 

 استخدام الحاسب االلي وبرمجيات رسم الخرائط في تعليم المادة

 

 بنية المقرر .11

 اتالساع األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مفهوم الخارطة وتعريفها حفظ وفهم 2 1
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

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

 تصنيفهاأنواع الخرائط و حفظ وفهم 2 3
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

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

 عناصر الخارطة النموذجية  حفظ وفهم 2 5
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

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

 من الخرائط  والمساحات قياس المسافات وتطبيق فهم 4 8-9
 تمارين تطبيقية 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 وط مساقط الخرائ وتطبيق فهم 4 14-15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 
 
 
 

 
   1010 - 1029للعام الدراسي 

 
 جامعة بغداد:   اسم اجلامعة 

 كلية اآلداب:  ةاسم الكلي
 : جغرافية العلمي القسم

 1010/  9/ 7اتريخ ملء امللف :  
 
 

              التوقيع                                                                             التوقيع                
          حسين مجيد ليث .د.م.أ:اسم معاون العميد للشؤون العلمية                وسمي جبر حسين .د.م.أرئيس القسم : اسم 

                             1010 /  /   التاريخ                                          1010/    /    التاريخ   
 

        
 دقـق امللف من قبل 

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

                  التاريخ     /     /
 التوقيع

 يد العميدمصادقة الس
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 الطبوغرافية الخرائط اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الفصلي )كورسات( ظام الدراسي  الن .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1010/  9/ 7 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 استخدامها في الجغرافية ومعرفة التضاريسمعرفة و  الطبوغرافيةتمكين الطالب من فهم الخرائط 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

       ةلجغرافيا الطبوغرافية كاساس في الدراساتيعرفوا أهمية الخارطة  -1أ

 بين الخارطة الطبوغرافية والتضاريسيةوا ميزي -2أ

 الطبوغرافية الخارطة اغراض استخداموا فهمي -3أ

 قياس االنحدارات من الخرائط الطبوغرافيةنوا من يتمك -4أ

 يرسموا القطاعات التضاريسية من الخارطة الطبوغرافية -5أ

 بين االشكال االرضية من خرائط خطوط االرتفاعات المتساويةوا ميزي -6أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 الطبوغرافيةالخرائط  مفهوم واستخداماتالجانب النظري :  - 1ب 

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

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 

 المحاضرة 

 تحليل العلميال 

 التعليم االلكتروني 

 

 

 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 

  ورسممسائل تطبيفية 

 اختباران تحريريان 

 

 

 التفكير اراتمه-ج

 قراءة وتفسير مكونات الخارطة الطبوغرافيةتدريب الطلبة على  -1ج         

 الخرائط الطبوغرافية في مجاالت الجغرافيةاستخدام  -2ج

 تمثيل التضاريس االرضية على الخرائط الطبوغرافيةتمكن الطلبة من  -3ج

 اشكال التضاريس من الخرائط الطبوغرافيةالتعرف على  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 حل المشكالت –التفكير المنطقي 

 

 

 طرائق التقييم    

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

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

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

 

 طبقال ين

 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

 ال يوجد االولى
 الخرائط

 الطبوغرافية

 (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 (

 
 
 
 

 هم مصادر المعلومات عن البرنامجأ .15

 . 1991فالح شاكر اسود ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  الخرائط الموضوعية ، .1

 . 1991دمحم صبحي عبد الحكيم وماهر عبد الحميد الليثي ، القاهرة ،  علم الخرائط ، .2

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ت التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 

) المهارات األخرى المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

 االولى
 ال يوجد

 الخرائط

 الطبوغرافية

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 111GTm   الخرائط الطبوغرافية اسم / رمز المقرر .3

 الخرائط ج التي يدخل فيهاالبرام .4

 ال ينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة االولى  – لثانيالفصل ا الفصل / السنة .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1010/  9/ 7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 افية ومعرفة التضاريسمعرفة استخدامها في الجغر و  الطبوغرافيةتمكين الطالب من فهم الخرائط 

 

 

 

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

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

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 

 
  

 

 والفهم  المعرفة-أ

       يعرفوا أهمية الخارطة الطبوغرافية كاساس في الدراسات الجغرافية -1أ

 يميزوا بين الخارطة الطبوغرافية والتضاريسية -2أ

 يفهموا اغراض استخدام الخارطة الطبوغرافية -3أ

 يتمكنوا من قياس االنحدارات من الخرائط الطبوغرافية -4أ

 يرسموا القطاعات التضاريسية من الخارطة الطبوغرافية -5أ

 يميزوا بين االشكال االرضية من خرائط خطوط االرتفاعات المتساوية -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 وغرافيةالطبالخرائط  مفهوم واستخداماتالجانب النظري :  - 1ب 

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

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 

 المحاضرة 

 التحليل العلمي  

 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 

 مسائل تطبيفية ورسم 

 اختباران تحريريان  
 التفكير مهارات-ج

 تدريب الطلبة على قراءة وتفسير مكونات الخارطة الطبوغرافية -1ج         

 استخدام الخرائط الطبوغرافية في مجاالت الجغرافية -2ج

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

 التعرف على اشكال التضاريس من الخرائط الطبوغرافية -4ج   

 

 التعليم والتعلم طرائق     

 حل المشكالت –التفكير المنطقي 

 
 طرائق التقييم    

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

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

 ال ينطبق



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ، فالح شاكر اسود  الخرائط الموضوعية.  

 ، دمحم صبحي عبد الحكيم وماهر عبد  علم الخرائط

 . الحميد الليثي

على سبيل المثال ورش العمل  متطلبات خاصة ) وتشمل

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 في مرسم الخرائط تفسير الخرائط الطبوغرافية

 المواقع االلكترونية المختصة بالخرائط

) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الخدمات االجتماعية 

  الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية (
 ال ينطبق

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 

  استخدام الحاسب االلي وبرمجيات رسم الخرائط في تعليم المادة

 

 قرربنية الم .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
مفهوم الخارطة الطبوغرافية وعالقته  حفظ وفهم

 بعلم المساحة            
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

قراءة وتفسير مكونات الخارطة  حفظ وفهم 2 2

 افية                       الطبوغر
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

أشكال الرموز في الخارطة  حفظ وفهم 2 3

 الطبوغرافية                              
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

استخدام الخرائط  أغراض وتطبيق حفظ وفهم 2 4

                               الطبوغرافية
 اسئلة شفهية لمحاضرة والمناقشةا

الخارطة الطبوغرافية الفرق بين   حفظ وفهم 2 5

                     والتضاريسية
 اسئلة شفهية المحاضرة والمناقشة

6-7 4 
طرق تمثيل التضاريس األرضية على  وتطبيق فهم

 الخرائط الطبوغرافية   
 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية

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

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

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

14-15 4 
من  معرفة أشكال التضاريس األرضية وتطبيق فهم

 خطوط االرتفاعات المتساوية
 تمارين تطبيقية تطبيقات عملية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة بغداداجلامعة  :    
 االدابالكلية/ املعهد:     
 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافيةالقسم العلمي    :    
 91/9/0209اتريخ ملء امللف :    

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 ا.د. وسن سعيد ي:اسم املعاون العلم                       ا.م.د.حسني جرب ومسي:  اسم رئيس القسم    
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
مصادقة السيد                                                                                                       

 العميد         
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  المؤسسة التعليمية .1
 االدابجامعة بغداد/ كلية      

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية البحار والمحيطات

 البكالوريوس                                                                     اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 81/8/0208 تاريخ إعداد الوصف  .8

الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه بمختلف   دراسة     أهداف البرنامج األكاديمي .9

اشكالها ، فضال عن معرفة كيفية الحفاظ على الموارد المائية واستثمارها بطرق 
  مثالية تخدم االنسان 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 
 
 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 تعريف الطلبة عن طبيعة البحار والمحيطات كمورد مهم -1أ           
 تعريف الطلبة عن خصائص المسطحات المائية الفيزيائية والكيميائية -0أ

تعريف الطلبة عن انواع الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي تعيش في   -3أ

 المياه
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 اكتساب مهارات معرفية متنوعة – 8ب 
   - 0ب 
    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الدراسة النظرية والعملية
 
 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية الشهرية والسنوية
 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -8ج         

  -0ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 

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

يكتسب الطالب مهارات متنوعة تؤهله للعمل في وزارات ودوائر الدولة ذات  -8د

 العمل الميداني
 -0د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

جغرافية البحار   الرابعة
 والمحيطات

  اسبوع 11 

     

     



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

المهاراتية األهداف  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 / / / /  / / /  / / / / / / / اساسي   

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية  المركز/ القسم العلمي   .2

 جغرافية البحار والمحيطات المقرر رمز/ اسم  .3

 دراسة نظرية  أشكال الحضور المتاحة .4

 2121 -2121لثاني / الفصل ا السنة/ الفصل  .5

 ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2321 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

       أهداف المقرر .8

 تطوير مهارات الطلبة المعرفية
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 
 

 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .11

 األهداف المعرفية   -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

جغرافية البحار  1 1

 والمحيطات

 اختبار نظري نظري مفهوم البحار والمحيطات

الخصائص الفيزيائية  = 1 2

 والكيميائية
 اختبار نظري نظري

التيارات البحرية  = 1 3

 وانواعها واثارها 
  

الكائنات الحية ضمن  = 1 4

 البحار والمحيطات
 اختبار نظري نظري

الخصائص  = 1 5

 التضاريسية للبحار
  

الموارد المعدنية ضمن  = 1 6

 البحار
  

تطبيقات عن بعض  = 1 7

 البحار والمحيطات
 نظري نظري

 

 البنية التحتية  .12

 جغرافية البحار والمحيطات  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 وتقارير علميةكتب وبحوث  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 متنوعة

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 متنوعة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 تطوير المقرر الدراسي عن طريق الدراسات التطبيقية والحقلية للطلبة   
 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 بغداداجلامعة  :    
 كلية االدابالكلية/ املعهد:      
 قسم اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافيةالقسم العلمي    :    
 81/8/0208اتريخ ملء امللف :     
 

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                  ا.د. وسن سعيد اسم املعاون العلمي :                       ا.م.د. حسني جرب ومسياسم رئيس القسم :    
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
مصادقة السيد                                                                                                       

 العميد         



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 الدراسة الميدانية

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 81/8/0208 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تدريب الطلبة على كيفية اجراء الدراسة الميدانية لجمع المعلومات والبيانات للمظاهر 
 الطبيعية والظواهر البشرية

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 
 
 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
      تدريب الطلبة لتمييز المظاهر والظواهر الطبيعية والبشرية  -8أ

 تعريف الطلبة كيفية اجراء القياسات الكمية في الحقل لجمع المعلومات-0أ

 تعريف الطلبة كيفية اخذ العينات وتحليلها مختبريا -3أ

 تدريب الطلبة كيفية نصب اجهزة القياس واستخدامها اثناء العمل-4أ

 تدريب الطلبة عن كيقية اعداد التقارير الميدانية العملية  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 اكتساب مهارات حول كيفية استخدام االجهزة في الحقل  – 8ب 

 اكتساب مهارات حول كيفية اخذ عينات متنوعة – 0ب 

     اكتساب مهارات حوا كيفية اعداد تقارير ميدانية باسلوب علمي   - 3ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الدراسة ضمن الميدان أي الحقل
 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات النظرية والعملية الشهرية والفصلية
 
 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يهدف المنهج الى تعريف الطلبة باهمية العلم لبناء الوطن -8ج         
 ضمن الحقل  تهدف الدراسة الى ارساء القوة والشجاعة لدى الطلبة من خالل تواجدهم -0ج

 تهدف الدراسة الى ارساء وترسيخ العمل الجماعي كفريق بحثي -3ج
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 

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

اكتساب الطلبة مهارات متنوعة تؤهلهم للعمل ضمن دوائر الدولة ذات العمل  -8د

 الميداني
 -0د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ساعة 8 ساعة 8 الدراسة الميدانية / الثالثة

     



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 الشخصيالتخطيط للتطور  .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 مصادر مكتبية مثل الكتب والبحوث 
 مصادر مختبرية مثل معلومات ونتائج التحليالت المختبرية 

 الفوتوغرافيةمصادر اخرى كالمرئيات الفضائية والخرائط والصور 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 / / / /  / / / / / / /  / / / اساسي   

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

   قسم الجغرافية ونظم الععلومات الجغرافية  المركز/ القسم العلمي   .2

 الدراسة الميدانية رمز المقرر/ اسم  .3

 عملية -دراسة حقلية أشكال الحضور المتاحة .4

 / المرحلة الثالثة 2121-2121الفصل الدراسي االول  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2321 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تدريب الطلبة حول كيفية جمع المعلومات والبيانات المختلفة للمظاهر الطبيعية والظواهر البشرية لغرض 

 االستفادة منها اثناء تصميم الخرائط واعدادها فضال عن اعداد التقارير والبحوث العملية
 
 
 
 
 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهوم الدراسة  الدراسة الميدانية 2 1

 الميدانية واهميتها
 نظري نظري

مجاالت الدراسة  الدراسة الميدانية 2 2

 الميدانية
 نظري نظري

تطبيقات عملية ضمن  الدراسة الميدانية 2 3

 الجانب الطبيعي
 عملي عملي

تطبيقات عملية ضمن  الدراسة الميدانية 2 4

 الجانب البشري
 عملي عملي

 عملي عملي البيانات طرق جمع الدراسة الميدانية 2 5

 عملي عملي طرق تحليل البيانات  الدراسة الميدانية 2 6
 عملي عملي طرق توظيف البيانات  الدراسة الميدانية 2 7

 

 البنية التحتية  .12

 اليوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب + بحوث + اصدارات حكومية (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 متنوعة



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 متنوعة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 تطوير المقرر الدراسي عن طريق تكثيف الزيارات الميدانية والجوالت الحقلية للجانبين الطبيعي والبشري

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   0201 - 0202للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 أقسام 8 :   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 1/9/0202اتريخ ملء امللف :  

 
 

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

 0202/   /    التاريخ                              0202 /  /   اريخ  الت                 0202/    /    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

 جغرافية الطقس 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

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تفسير الظواهر الطقسية و المرحلة األولى على كيفيةيهدف البرنامج األكاديمي إلى تدريب طلبة 
كتابة البحث العلمي الجغرافي، وكيفية كتابة الهوامش والمصادر، ومنهجية البحث، و كيفية 
توظيف المعلومات العامة المستقاة من الدراسة الميدانية و العمل المكتبي، فضاًل عن التعرف 

 ة وسحب البحوث العلمية منهاعلى كيفية التسجيل في المكتبة االفتراضي

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 والفهم  المعرفة-أ

   الطقس اليوميمعرفة ما هو  -1أ

 تفسير الظواهر الطقسيةفهم كيفية  -2أ

 الرموز الخاصة بالطقس فهم كيفية استعمال -3أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 د ملكة التفكير لدى طلبة الدراسات االولية في حل المشكالت البحثية.ايجا – 1ب 

 مهارة استعمال الكتب و البحوث المتعلقة بالدراسات الجغرافية.  - 2ب 

 مهارة استعمال المكتبة االفتراضية واستعمال مخخرجاتها في البحوث العلمية كافة.  - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

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

 

 

 

 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 

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

 

 

 

  التفكير مهارات-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 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

 ساعة 32 جغرافية الطقس  ال يوجد األولى
  

 جة البكالوريوس در

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 

 ال ينطبق
 
 
 

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

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

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 )علمي، أدبي( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية  .3
 راض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى. يثبت خلوه من االم

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

  8772السامرائي ، قصي عبد المجيد ، جغرافية الطقس ، عمان ، مطبعة اليازوري ، -1
8- www.vortexplymouth.com  
3- 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

 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 الطقس ال يوجد األولى
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 Weather /Wt /101 GWt اسم / رمز المقرر .3

 علم الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 الينطبق أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي االول / المرحلة االولى الفصل / السنة .6

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تزويد الطلبة ابملعلومات االساسية عن مبادي ونظرايت وقوانني علم الطقس ومتكنهم من توظيف تلك 
 لتنبؤ هبا ومن مث حماولة الظبط والتحكم هبااملعلومات لفهم الظواهر املناخية وا

 
 
 
 
 

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.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12



7 

 

 

 المعرفة والفهم  -أ
 يذكر اهم المبادئ التي تفسر الظواهر الطقسية -1أ

 رصد العوامل المؤثر في الظواهر الطقسية -2أ

 قسية يقدم شرح موجز الهم العوامل التي تفسر الظواهر الط -3أ
 يذكر الفرق بين الظواهر الطقسية وتفسيرها-4أ
 التفسير الشمولي للغالف الجوي -5أ
  االستفادة من التطبيقات العلمية -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تفسير الظواهر الطقسية – 1ب

 تفسير مشكالت يعاني منها المجتمع – 2ب

 قسيةكيف استخدام عملية التنبؤ بالظواهر الط – 3ب

    تنظيم عملية التنبؤ بظواهر الغالف الجوي -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 مناقشة اسئلة تطرح ويجاب عليها من قبل الطلبة    

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات تحريرية / اختبارات شفهية / تقارير وبحوث   

 

 مهارات التفكير -ج

 مشكالت التي تواجه المجتمعتوضيف محتوى التعلم لتفسير ال -1ج

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

 تفسير الظواهر الطقسية باالعتماد على النظريات  -3ج

   ايجاد الحلول لمشكلة التدنى في مستوى التنبؤ الجوي  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 واالجوبة / العصف الذهني حل المشكالت / االسئلة           

 

 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة /تقارير وبحوث / امتحانات يومية      

 

 

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

 الينطبق    -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

كتب املقرر العربية واالجنبية وحبوث حديثة من اجلمعية االنوائية 
 االمريكية ومن املكتبة العراقية االفرتاضية

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

عمل والدوريات والبرمجيات ورش ال

 والمواقع االلكترونية (

www.vortexPlymouth.com  
www.AmericanMeteorological Society.com  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 والدراسات الميدانية (  المهني
 الينطبق

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي واالدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل العمادة أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل العمادة أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 فاعلية العملية التعليمية حفظ وفهم الموضوع 2 1-2
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 نظرياتها الفهم والتحليل 2 2-4
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 يانمذاكرة وستب الحفظ والفهم والتطبيق 2 4-6
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 تغذية راجعة الفهم والتطبيق 2 6-8
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 نظريات التعلم الحفظ والفهم 2 8-12
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 انتقال اثر التعلم الفهم والتطبيق 2 12-12
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 ليمنظريات التع الحفظ والفهم 2 12-15
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

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
   0201 - 0202للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 
 اآلداب:  ةاسم الكلي

 أقسام 8 :   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 02/3/0218اتريخ ملء امللف :  

 
 

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

 0202/   /    التاريخ                              0202 /  /   تاريخ  ال                 0202/    /    التاريخ  
 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
             

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 واألداء اجلامعي:دير قسم ضمان اجلودة اسم م
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

صائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خ
 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

 لمناخجغرافية ا اديمي اسم البرنامج األك .3

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 - المعتمد   برنامج االعتماد .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 و المناخيةتفسير الظواهر  ة المرحلة األولى على كيفيةيهدف البرنامج األكاديمي إلى تدريب طلب
كتابة البحث العلمي الجغرافي، وكيفية كتابة الهوامش والمصادر، ومنهجية البحث، و كيفية 
توظيف المعلومات العامة المستقاة من الدراسة الميدانية و العمل المكتبي، فضاًل عن التعرف 

 اضية وسحب البحوث العلمية منهاعلى كيفية التسجيل في المكتبة االفتر 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 والفهم  المعرفة-أ

   المناخمعرفة ما هو  -1أ

 المناخيةتفسير الظواهر فهم كيفية  -2أ

 بالظواهر المناخيةالرموز الخاصة فهم كيفية استعمال -3أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

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

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

 .المناخية مهارة استعمال المكتبة االفتراضية واستعمال مخخرجاتها في البحوث العلمية  - 3ب 

 

 التعلم طرائق التعليم و     

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

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

 ات واقعية تطبق خالل المحاضرات.االستشهاد باالمثلة العينية و المادية من خالل تطبيق

 

 

 

 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         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 .ي(الشخصاألخرى 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

 ساعة 32  المناخ جغرافية ال يوجد األولى
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 

 ال ينطبق
 
 
 

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

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  .2
وله على % للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حص07غالبًا ما تكون 
 % في شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

  8772، عمان ، مطبعة اليازوري ،  المناخ واالقاليم المناخيةعبد المجيد ، جغرافية السامرائي ، قصي -1
8- www.vortexplymouth.com  
3- www.Americanmeteorologicalorganziation  

 

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


  
 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
 يرمهارات التفك

 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 المناخجغرافية  ال يوجد األولى
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 Climatology /ct/ 109 GCt اسم / رمز المقرر .3

 علم الجغرافية البرامج التي يدخل فيها .4

 ينطبقال أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي الثاني / المرحلة االولى الفصل / السنة .6

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تزويد الطلبة ابملعلومات االساسية عن مبادي ونظرايت وقوانني علم املناخ ومتكنهم من توظيف تلك 
 ناخية والتنبؤ اها ومن  م احاولة الظب  والتككم اهااملعلومات لفهم الظواهر امل

 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12
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 المعرفة والفهم  -أ
 يذكر اهم المبادئ التي تفسر الظواهرالمناخية -1أ

 رصد العوامل المؤثر في الظواهرالمناخية -2أ

 ظواهر المناخيةيقدم شرح موجز الهم العوامل التي تفسر ال -3أ
 يذكر الفرق بين الظواهر المناخية وتفسيرها-4أ
 التفسير الشمولي للغالف الجوي -5أ
  االستفادة من التطبيقات العلمية -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تفسير الظواهر المناخية – 1ب

 تفسير مشكالت يعاني منها المجتمع – 2ب

 الظواهر المناخيةكيف استخدام عملية التنبؤ ب – 3ب

    تنظيم عملية التنبؤ بظواهر الغالف الجوي -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 مناقشة اسئلة تطرح ويجاب عليها من قبل الطلبة    

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات تحريرية / اختبارات شفهية / تقارير وبحوث   

 

 مهارات التفكير -ج

 لم لتفسير المشكالت التي تواجه المجتمعتوضيف محتوى التع -1ج

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

 تفسير الظواهر المناخية باالعتماد على النظريات  -3ج

   ايجاد الحلول لمشكلة التدنى في مستوى التنبؤ الجوي  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 ت / االسئلة واالجوبة / العصف الذهني حل المشكال          

 

 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة /تقارير وبحوث / امتحانات يومية      

 

 

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

 الينطبق    -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

كتب املقرر العربية واالجنبية وحبوث حديثة من اجلمعية االنوائية 
 االمريكية ومن املكتبة العراقية االفرتاضية

المثال متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

www.vortexPlymouth.com  
www.AmericanMeteorological Society.com  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

لتدريب المثال محاضرات الضيوف وا

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الينطبق

 

 القبول  .13

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي واالدبي المتطلبات السابقة

 تحدد من قبل العمادة أقل عدد من الطلبة 

 تحدد من قبل العمادة أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات سبوعاأل
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 فاعلية العملية التعليمية حفظ وفهم الموضوع 2 1-2
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 نظرياتها الفهم والتحليل 2 2-4
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 مذاكرة وستبيان قالحفظ والفهم والتطبي 2 4-6
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 تغذية راجعة الفهم والتطبيق 2 6-8
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 نظريات التعلم الحفظ والفهم 2 8-12
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 انتقال اثر التعلم الفهم والتطبيق 2 12-12
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

 نظريات التعليم مالحفظ والفه 2 12-15
محاضرة 

 ومناقشة
 اسئلة شفهية

http://www.vortex/
http://www.vortex/
http://www.american/
http://www.american/
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 (17/1/2021تاريخ ملء الملف :  )

 اسم االستاذ : أ.م.د. وسام احمد رشيد 

 

                                         : التوقيع                                            التوقيع :               

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    القسمرئيس اسم          

   أ.م.د. حسين جبر وسمي                                  

                              2021  التاريخ :    /     /                                  2021التاريخ :     /    /           

              

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

  : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 2021التاريخ :     /     / 

 التوقيع :
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 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 
 االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 التوزيعات خرائط اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس جغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الفصلي )كورسات( النظام الدراسي   .5

 ال ينطبق المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال ينطبق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0201/  1/ 17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 توزيعات الظواهر الجغرافيةخرائط  اعداد ورسم تمكين الطالب من 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق  .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

 ثيل الخرائطي للرموز الخطيةيتمكنوا من التم -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 

 

 ائق التعليم والتعلم طر     

 المناقشة 

 المحاضرة 

 تمثيل الخرائطيال 

 

 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 

 رسم وتمثيل على خرائط محافظة بغداد 

 اختباران تحريريان 

 التفكير مهارات-ج

 توظيف استخدام الرموز في تمثيل الظواهر الجغرافية -1ج         

 مية في التمثيل الخرائطيالرموز الكاستخدام  -2ج

 باعداد خرائط التوزيعات الجغرافيةتمكن الطلبة من القيام  -3ج

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

 

 .خصي(الشاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-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 

لك مادة الموارد المائية والجيمورفولجي يمكن االستفادة منهما في وزارة الموارد المائية وكذ

 ووزارة الزراعة.
 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 التوزيعات خرائط   ثانيةال
 ن(ساعتا2)

 ( وحدتان2)

  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
    

     

     

    

    
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

- 
 
 
 
 
 

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

 

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي (

 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 . 1892هاشم دمحم يحيى المصرف ، مبادئ علم الخرائط  ، بغداد  ، مطبعة االديب  ، ـ 1

 .1871، بغداد ، جامعة بغداد ،  3احمد نجم الدين فليجة ، الجغرافية العملية والخرائط ، ط ـ 2

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

1887 . 

 .2000فايز دمحم العيسوي ،خرائط التوزيعات البشرية، دار المعرفة الجامعة،  ـ 4

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

 .1870البشرية، القاهرة، مكتبة االنجلو مصرية، . دمحم عبد الرحمن الشرنوبي، خرائط التوزيعات 1

 .1881. فالح شاكر اسود، الخرائط الموضوعية، الموصل، دار الكتب، 7

. فتحي عبد العزيز ابو راضي، الجغرافية العملية ومبادئ الخرائط، الطبعة االولى، بيروت، دار النهضة 9

 .1889العربية، 

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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

 لثانيةا
  

 ائطخر

 التوزيعات

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب ميةالمؤسسة التعلي .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز .2

 التوزيعات خرائط اسم / رمز المقرر .3

 الخرائط البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .5

  فصلي الفصل / السنة .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 0201/  1/ 17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تصميم عناصرها األساسيةمعرفة اعداد و تمكين الطالب من فهم الخرائط  و 

 

 

 

 

 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
       يعرفوا أهمية التمثيل الخرائطي لتوزيع الظواهر الجغرافية -1أ

 عية والرموز الكميةيميزوا بين الرموز النو -2أ

 يرسموا خرائط التوزيعات الكمية -3أ

 يتمكنوا من التمثيل الخرائطي للرموز الموضعية -4أ

 يتمكنوا من التمثيل الخرائطي للرموز الخطية -5أ

 يتمكنوا من التمثيل الخرائطي للرموز المساحية -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 على اهم الرموز الممكن استخدامها في الخرائطالتعرف الجانب النظري :  - 1ب 

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

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 

 المحاضرة 

 التمثيل الخرائطي 

 

 طرائق التقييم      

 تقييم يومي من المناقشة 

 درسم وتمثيل على خرائط محافظة بغدا 

 اختباران تحريريان 

 
 مهارات التفكير -ج

 توظيف استخدام الرموز في تمثيل الظواهر الجغرافية -1ج         

 استخدام الرموز الكمية في التمثيل الخرائطي -2ج

 تمكن الطلبة من القيام باعداد خرائط التوزيعات الجغرافية -3ج

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 التمثيل الخرائطي –التفكير المنطقي 

 
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة ، تمثيل خرائطي للرموز المختلفة على الخرائط الصماء

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

 ال ينطبق
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 .فالح شاكر اسود  الخرائط الموضوعية ،

 .دمحم دمحم سطيحة ات الجغرافية ،خرائط التوزيع

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
 في مرسم الخرائط التمثيل الخرائطي

 المواقع االلكترونية المختصة بالخرائط

) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الخدمات االجتماعية 

  تدريب المهني والدراسات الميدانية (الضيوف وال
 ال ينطبق

 

 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

 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  النسبية وأقسامها  رمز الدائرة وتطبيق فهم 4 6-7

 رمز المربعات النسبية وتطبيق فهم 2 8
 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية رمز المثلثات النسبية وتطبيق فهم 2 9

 تمثيل خرائطي تطبيقات عملية 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 وتطبيق فهم 4 14-15



 نموذج وصف المقرر

 

 :أ.م.د.تغريد امحد عمرانروصف المقر

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 الطبيعية الجغراييةاالال القسم الجامعي / المركز .2

 التطبيقيالمناخ  اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل ييها .4

  أشكال الحضور المتاحة .5

 2221 الفصل / السنة .6

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2221-1-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 نشر الوعي المناخي بين الطالب        -2     التطبيقيتعريف الطلبة بماهية  المناخ  -1      أهداف المقرر .9
 -5هم مهارة قراءة الخرائط المناخية اكساب -4مناخ بلدهم  ومناخ العالم    مساعدة الطلبة على التعرف  -3

 اكساب الطلبة مهارة استخدام االجهزة المناخية.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 .12

 المعرية والفهم  -أ
 التطبيقي ان يتعرف علئ مفهوم المناخ -1أ

 يي العالمالتطييقيةانواع المناخات معرية -2أ

 ليكون موضع الدراسة والتطبيق التطبيقياعطاء نماذج مختلفة عن المناخ -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التطبيقيمعرية مفهوم المناخ – 1ب

 االختاليات بين انواح المناخات تحديد اهم   - 2ب

 تعلم قراءة الخارطة المناخية – 3ب

     اكساب الطلبة مهارة استخدام االجهزة المناخية  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 االلكترونية المجاميع الطالبية -2    الكترونيا طريقة القاء المحاظرات -1

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

   االلكترونيةاالمتحانات  -1

 

 
 مهارات التفكير -ج

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات

 

 



 

 البنية التحتية  .12

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

 العمل الجماعي يي تحليل الخرائط المناخية -1د

 العمل الجماعي يي تعلم استخدام االجهزة المناخية-2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 الموضوعأو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول
معرية مفهوم المناخ 

  التطبيقي
 لتطبيقيمفهوم المناخ ا

المحاظرةوالم

 ناقشة 
 االمتحان

 4 الثاني
التطور التاريخي 

 للمناخ التطبيقي
التطور التاريخي 

 للمناخ التطبيقي
المحاظرة 

 والمناقشة
 االمتحان

الثالث 

والرابع 

 والخامس
12 

المناخ الزراعي 

      مفهومه وتطبيقاته
المناخ الزراعي 

 مفهومه وتطبيقاته

المحاظرة 

والمناقشة 

واستخدام 

 الخرائط

 االمتحان

السادس 

 والسابع
8 

المناخ الصناعي 

 وتطبيقاته

التعرف على 

اثرعناصر المناخ على 

 الصناعة

المحاظرة 

والمناقشة 

واستخدام 

 الخرائط

 االمتحان

الثامن 

والتاسع 

 والعاشر 
12 

اثر المناخ على 

 التجارة

اثر  على التعرف

عناصر المناخ على 

  التجارة

المحاظرة 

والمناقشة 

واستخدام 

 الخرائط

 االمتحان

الحادي 

عشر 

والثاني 

 عشر 

8 
اثر المناخ على 

 الحروب 

التعرف على اثر 

عناصر المناخ 

 واهميتها يي الحروب 

 المحاظرة

والمناقشة 

واستخدام 

االيالم 

 التعليمية

 االمتحان

الثالث عشر 

والرابع 

عشر 

والخامس 

 عشر

12 

اثر المناخ على صحة 

االنسان ودوره يي 

انتشار االوبئة 

 واالمراض 

تعرف على اهمية ال

ودور المناخ يي نشر 

مع االوبئة واالمراض 

 اعطاء نضرة تاريخية 

المحاضرة 

 والمناقشة
 االمتحان



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الطقس واملناخ دكتور قصي عبد اجمليد السامرائي  مبادئ  كتاب
 علم املناخ د.نعمان شحادة

 االقاليم املناخية د. قصي السامرائي
 املناخ التطبيقي   د.قصي السامرائي

 
 

سبيل المثال متطلبات خاصة ) وتشمل على 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد اجلامعة:   
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 اجلغرافية تاجلغرافية ونظم املعلوما العلمي:القسم    
 7/1/2221امللف: اتريخ ملء    

 
 :   التوقيع                                                              التوقيع:      

                   أ.م.د. ليث جميد حسني العلمي:املعاون  سما                      . حسني جرب ومسيدأ.م. :القسمرئيس  سما   
                                                       2221/  /   :  التاريخ                                              2221/  /    التاريخ :    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.ص مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفر 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 استشعار عن بعد / نظري

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  ي:الدراسالنظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 7/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

االيرداس والتعامل مع المرئيات الفضائية للحصول على تدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج 

 عات الجغرافيةفي الموضو المعلومات 
وامكانية االستفادة منه في عمليات التحليل المكاني وبناء قاعدة بيانات مكانية لما  ايرداس  والتعريف ببرنامج 

 يمتاز به من مرونة وكفاءة عالية في هذا المجال.
 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
       في الدراسات الجغرافية. االستشعار عن بعد تنمية معرفة الطالب بأهمية  -1أ

 في دعم اتخاذ القرار المتعلق بالمكان. البرامجيات  والتقنيات الحديثة تنمية معرفة الطالب بدور  -2أ

 الجغرافية الحديثة. نياتتنمية معرفة الطالب بالتق -3أ
 في علم الجغرافية والعلوم األخرى. ERDAS IMAGINEات تنمية معرفة الطالب بتطبيق -4أ

  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الجغرافية. التقنياتاكتساب مهارات في  – 1ب 

 اكتساب مهارات التحليل المكاني. – 2ب 

       اكتساب مهارات التحليل في اختيار المكان األفضل لتوقيع األنشطة البشرية. – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ERDAS IMAGINEبرنامج  الطريقة العملية بالتدريب المباشر على 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات العملية اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 والقيمية.الوجدانية  األهداف -ج

 في بناء األوطان. يهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم -1ج         

 يهدف المنهج الى غرس القيم العلمية في معالجة المشكالت الطبيعية والبشرية. -2ج

 يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق من خالل تقسيم الطلبة لمجاميع. -3ج

 -4ج   
 

 

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

األساسية والمتقدمة والتي  االستشعار عن بعد يكتسب الطالب مهارات متميزة ومتنوعة في مجال  -1د

 .تؤهله الى العمل في دوائر الدولة أو القطاع الخاص

 -2د

 -3د

 -4د   



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

االستشعار عن بعد /  غير مرمز الثانية

 نظري

  اسبوعيا   2

     

     

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ERDAS IMAGINEبرانمج  /أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

األخرى  المهارات) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

االستشعار عن   الثالثة

 بعد / نظري

    √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحة 

 
  

 



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية    المركز /العلمي القسم  .2

 االستشعار عن بعد / نظري سم / رمز المقررا .3

 تعليم الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 ثانية السنة ال 2219/2222الفصل الدراسي األول  الفصل / السنة .5

 ساعة 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 7/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يف املوضوعات اجلغرافية التقنيات احلديثةعماالت تدريب الطالب واكسابه مهارات الست

وامكانية االستفادة منه يف عمليات التحليل املكاين وبناء قاعدة بياانت مكانية ملا  ERDAS IMAGINE التعريف بربانمجو 
 ميتاز به من مرونة وكفاءة عالية يف هذا اجملال.

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .11

 ERDAS IMAGINEبرانمج  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 فيديوهات خاصة بتعلم الربانمج )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 .5102داود ، اسس وتطبيقات االستشعار عن بعد ، مصر ، كتاب مجعة 

علي بن ابراهيم العمران ، مقدمة يف االستشعار عن بعد ومعاجلة الصور رقميا 
 .5105، الرايض ، 

 بنية المقرر .01

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع لتعلم المطلوبةمخرجات ا الساعات األسبوع

 تعلم اساسيات البرنامج 2 0
 مراجعة عامة لواجهة البرنامج

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

مراجعة عامة لشريط االدوات  تعلم اساسيات البرنامج 2 2
 والشريط القياسي

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظريبار اخت

تعلم طرق التصحيح االحداثي  تعلم اساسيات البرنامج 2 3
 للخرائط الورقية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

تعلم طرق التصحيح االحداثي  تعلم اساسيات البرنامج 2 4
 للخرائط الورقية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

 دة البيانات المكانية في بناء قاع تعلم اساسيات البرنامج 2 5
ERDAS IMAGINE 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

 تعلم اساسيات البرنامج 2 6
 كيفية العمل في شريط أدوات 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

 تعلم اساسيات البرنامج 2 7
 الدواتكيفية العمل في شريط أ

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 رينظاختبار 

 تعلم اساسيات البرنامج 2 8
 كيفية التعامل مع شريط العنونة 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

كيفية التعامل مع شريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 9
 االدوات الخاصة بالتصحيح

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

رنامج اثناء البكيفية التعامل مع  تعلم اساسيات البرنامج 2 01
 المطابقة 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

 تعلم اساسيات البرنامج 2 00
 كيفية اختيار الرموز وانواعها

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

مع البرنامج كيفية التعامل  تعلم اساسيات البرنامج 2 02
 لإلخراج والحفظ

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 رينظاختبار 

االختبارات العملية لنهاية  تعلم اساسيات البرنامج 2 03
 الفصل

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

االختبارات العملية لنهاية  تعلم اساسيات البرنامج 2 04
 الفصل

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

 تعلم اساسيات البرنامج 2 05
 ERDAS مشاريع تطبيقية في

باشر على تطبيق م
 البرنامج

 نظري اختبار



  
 8الصفحة 

 
  

مواقع االنترنيت  االلكترونية,ب ـ المراجع 

.... 
https://www.esri.com/en-us/home 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 بأول.ير المقرر الدراسي باستمرار عن طريق مواكبة تحديث البرنامج أوال  يتم تطو  

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد اجلامعة:   
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 اجلغرافية تاجلغرافية ونظم املعلوما العلمي:القسم    
 7/1/2221امللف: اتريخ ملء    

 
 :   التوقيع                                                              التوقيع:      

                   أ.م.د. ليث جميد حسني العلمي:املعاون  سما                      . حسني جرب ومسيدأ.م. :القسمرئيس  سما   
                                                       2221/  /  :  التاريخ                                              2221/  /   التاريخ :    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة يراسم مد    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1 الصفحة

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 / نظري تقنيات اثارية حديثة

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  راسي:الدالنظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 7/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

والتعامل مع المرئيات الفضائية للحصول على  ARC GISتدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج

 وعات الجغرافيةفي الموض المعلومات 
وامكانية االستفادة منه في عمليات التحليل المكاني وبناء قاعدة بيانات مكانية   ARC GIS والتعريف ببرنامج 

 لما يمتاز به من مرونة وكفاءة عالية في هذا المجال.
 

 

 

 

 

 

 



  
 2 الصفحة

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  ة االهداف المعرفي - أ
       .االثاريةفي الدراسات   البرامج الجغرافيةتنمية معرفة الطالب بأهمية  -1أ

 في دعم اتخاذ القرار المتعلق بالمكان. البرامجيات  والتقنيات الحديثة تنمية معرفة الطالب بدور  -2أ

 الجغرافية الحديثة. نياتتنمية معرفة الطالب بالتق -3أ
 والعلوم األخرى. االثارفي علم  ARC GISيقات تنمية معرفة الطالب بتطب -4أ

  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الجغرافية. التقنياتاكتساب مهارات في  – 1ب 

 اكتساب مهارات التحليل المكاني. – 2ب 

       اكتساب مهارات التحليل في اختيار المكان األفضل لتوقيع األنشطة البشرية. – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ARC GISبرنامج  الطريقة العملية بالتدريب المباشر على 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات العملية اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 والقيمية.الوجدانية  األهداف -ج

 طان.يهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم في بناء األو -1ج         

 يهدف المنهج الى غرس القيم العلمية في معالجة المشكالت الطبيعية والبشرية. -2ج

 يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق من خالل تقسيم الطلبة لمجاميع. -3ج

 -4ج   
 

 

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

األساسية والمتقدمة   نظم المعلومات الجغرافية يكتسب الطالب مهارات متميزة ومتنوعة في مجال  -1د

 .والتي تؤهله الى العمل في دوائر الدولة أو القطاع الخاص

 -2د

 -3د

 -4د   



  
 3 الصفحة

 
  

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

/  تقنيات اثارية حديثة  غير مرمز الثانية

 نظري

  اسبوعيا   2

     

     

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARC GISبرانمج  /أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 



  
 4 الصفحة

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

األخرى  المهارات) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تقنيات اثارية   الثالثة

 / نظري حديثة

    √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5 الصفحة

 
  

 



  
 6 الصفحة

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية    المركز /العلمي القسم  .2

 / نظري تقنيات اثارية حديثة ز المقرراسم / رم .3

 تعليم الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

  لثة ثاالسنة ال 2219/2222 لثانيالفصل الدراسي ا الفصل / السنة .5

 ساعة 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 7/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يف املوضوعات اجلغرافية التقنيات احلديثةاالت تدريب الطالب واكسابه مهارات الستعم

وامكانية االستفادة منه يف عمليات التحليل املكاين وبناء قاعدة بياانت مكانية ملا ميتاز به من مرونة  ARC GIS التعريف بربانمجو 
 وكفاءة عالية يف هذا اجملال.

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7 الصفحة

 
  

 

 البنية التحتية  .11

 ERDAS IMAGINEبرانمج  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 فيديوهات خاصة بتعلم الربانمج )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 .1024، مصر ،  علم نظم املعلومات اجلغرافية  مبادئ كتاب مجعة داود ، 

 

 بنية المقرر .01

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مطلوبةمخرجات التعلم ال الساعات األسبوع

 تعلم اساسيات البرنامج 2 0
 مراجعة عامة لواجهة البرنامج

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

مراجعة عامة لشريط االدوات  تعلم اساسيات البرنامج 2 2
 والشريط القياسي

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

تعلم طرق التصحيح االحداثي  تعلم اساسيات البرنامج 2 3
 للخرائط الورقية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

تعلم طرق التصحيح االحداثي  تعلم اساسيات البرنامج 2 4
 للخرائط الورقية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

نات المكانية في بناء قاعدة البيا تعلم اساسيات البرنامج 2 5

ARC GIS 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

 تعلم اساسيات البرنامج 2 6
 كيفية العمل في شريط أدوات 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

 تعلم اساسيات البرنامج 2 7
 الدواتكيفية العمل في شريط أ

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

 اسيات البرنامجتعلم اس 2 8
 كيفية التعامل مع شريط العنونة 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

كيفية التعامل مع شريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 9
 االدوات الخاصة بالتصحيح

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

البرنامج اثناء كيفية التعامل مع  تعلم اساسيات البرنامج 2 01
 طابقة الم

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

 تعلم اساسيات البرنامج 2 00
 كيفية اختيار الرموز وانواعها

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

مع البرنامج كيفية التعامل  تعلم اساسيات البرنامج 2 02
 لإلخراج والحفظ

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

االختبارات العملية لنهاية  ساسيات البرنامجتعلم ا 2 03
 الفصل

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

االختبارات العملية لنهاية  تعلم اساسيات البرنامج 2 04
 الفصل

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 نظرياختبار 

 ARC مشاريع تطبيقية في تعلم اساسيات البرنامج 2 05
GIS 

تطبيق مباشر على 
 نامجالبر

 نظري اختبار
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مواقع االنترنيت  االلكترونية,ب ـ المراجع 

.... 
https://www.esri.com/en-us/home 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 بأول.يتم تطوير المقرر الدراسي باستمرار عن طريق مواكبة تحديث البرنامج أوال    

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد اجلامعة:   
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 اجلغرافية تاجلغرافية ونظم املعلوما العلمي:القسم    
 7/1/2221امللف: اتريخ ملء    

 
 :   التوقيع                                                              التوقيع:      

                   أ.م.د. ليث جميد حسني العلمي:املعاون  سما                      . حسني جرب ومسيدأ.م. :القسمرئيس  سما   
                                                       2221/   /   :  التاريخ                                              2221/  /   التاريخ :    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.ص مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفر 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مشروع تطبيقي في نظم المعلومات الجغرافية

 يوسالبكالور اسم الشهادة النهائية  .4

  الدراسي:النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 7/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 االثاريةتدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج نظم المعلومات الجغرافية في الموضوعات 

وامكانية االستفادة منه في عمليات التحليل المكاني ورسم الخرائط على المساحة والرسم الهندسي ريف والتع

 وبناء قاعدة بيانات مكانية لما يمتاز به من مرونة وكفاءة عالية في هذا المجال.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  ية االهداف المعرف - أ
       .االثاريةفي الدراسات  المساحة والرسم الهندسيتنمية معرفة الطالب بأهمية  -1أ

 في دعم اتخاذ القرار المتعلق بالمكان. المساحة والرسم الهندسيتنمية معرفة الطالب بدور  -2أ

 الحديثة. ثاريةاال نياتتنمية معرفة الطالب بالتق -3أ
 والعلوم األخرى. االثارفي علم  المساحة والرسم الهندسي تنمية معرفة الطالب بتطبيقات -4أ

  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .المساحة والرسم الهندسياكتساب مهارات في  – 1ب 

 اكتساب مهارات التحليل المكاني. – 2ب 

       البشرية.اكتساب مهارات التحليل في اختيار المكان األفضل لتوقيع األنشطة  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المساحة والرسم الهندسيالطريقة العملية بالتدريب المباشر على برامج 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات العملية اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 والقيمية.الوجدانية  األهداف -ج

 لب بأهمية العلم في بناء األوطان.يهدف المنهج الى تعريف الطا -1ج         

 يهدف المنهج الى غرس القيم العلمية في معالجة المشكالت الطبيعية والبشرية. -2ج

 يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق من خالل تقسيم الطلبة لمجاميع. -3ج

 -4ج   
 

 

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

يكتسب الطالب مهارات متميزة ومتنوعة في مجال نظم المعلومات الجغرافية األساسية والمتقدمة  -1د

 .والتي تؤهله الى العمل في دوائر الدولة أو القطاع الخاص

 -2د

 -3د

 -4د   
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 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 اسبوعيا   2  مساحة ورسم هندسي غير مرمز الثالثة

     

     

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمريكية ESRIمؤسسة  اصدار Arc GIS 10برانمج  /ات عن البرنامجأهم مصادر المعلوم .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

األخرى  المهارات) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

ورسم  مساحة  الثالثة

 هندسي

    √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 ية ونظم المعلومات الجغرافيةقسم الجغراف    المركز /العلمي القسم  .2

 مساحة ورسم هندسي اسم / رمز المقرر .3

 تعليم الكتروني وحضور في المختبر أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة الثالثة 2219/2222 االولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .5

 ساعة 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 7/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 مقررأهداف ال .8

 االاثريةيف املوضوعات ا املساحة والرسم اهلندسيتدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج 

وامكانية االستفادة منه يف عمليات التحليل املكاين ورسم اخلرائط وبناء قاعدة بياانت  املساحة والرسم اهلندسيالتعريف بربانمج و 
 الية يف هذا اجملال.مكانية ملا ميتاز به من مرونة وكفاءة ع

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 البنية التحتية  .11

 Arc GIS 10برانمج  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 تعلم الربانمجفيديوهات خاصة ب )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ال يوجد

 بنية المقرر .01

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

 تعلم اساسيات البرنامج 2 0
 مراجعة عامة لواجهة البرنامج

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

مراجعة عامة لشريط االدوات  جتعلم اساسيات البرنام 2 2
 والشريط القياسي

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

تعلم طرق التصحيح االحداثي  تعلم اساسيات البرنامج 2 3
 للخرائط الورقية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

تعلم طرق التصحيح االحداثي  تعلم اساسيات البرنامج 2 4
 للخرائط الورقية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

بناء قاعدة البيانات المكانية في  تعلم اساسيات البرنامج 2 5
Arc catalog10.2 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية العمل في شريط أدوات  تعلم اساسيات البرنامج 2 6
 Editorالتحرير 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية العمل في شريط أدوات  تعلم اساسيات البرنامج 2 7
 Editorالتحرير 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط العنونة  تعلم اساسيات البرنامج 2 8
Labeling 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 9
 Symbology لترميزا

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 01
 Symbology الترميز

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 تعلم اساسيات البرنامج 2 00
 كيفية اختيار الرموز وانواعها

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 02
 Layoutاإلخراج 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

االختبارات العملية لنهاية  تعلم اساسيات البرنامج 2 03
 الفصل

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

االختبارات العملية لنهاية  تعلم اساسيات البرنامج 2 04
 الفصل

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

مشاريع تطبيقية في نظم  تعلم اساسيات البرنامج 2 05
 المعلومات الجغرافية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي
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 بأول.طريق مواكبة تحديث البرنامج أوال  يتم تطوير المقرر الدراسي باستمرار عن   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد اجلامعة:   
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 اجلغرافية تاجلغرافية ونظم املعلوما العلمي:القسم    
 7/1/2221امللف: اتريخ ملء    

 
 :   التوقيع                                                              التوقيع:      

                   أ.م.د. ليث جميد حسني العلمي:املعاون  سما                      . حسني جرب ومسيدأ.م. :القسمرئيس  سما   
                                                       2221/  /   :  التاريخ                                              2221/  /   التاريخ :    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة ديراسم م    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مشروع تطبيقي في نظم المعلومات الجغرافية

 وسالبكالوري اسم الشهادة النهائية  .4

  الدراسي:النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 7/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج نظم المعلومات الجغرافية في الموضوعات الجغرافية

وامكانية االستفادة منه في عمليات التحليل المكاني ورسم الخرائط وبناء  ArcGIS10.8ريف ببرنامج والتع

 قاعدة بيانات مكانية لما يمتاز به من مرونة وكفاءة عالية في هذا المجال.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
       تنمية معرفة الطالب بأهمية نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات الجغرافية. -1أ

 في دعم اتخاذ القرار المتعلق بالمكان. GISتنمية معرفة الطالب بدور  -2أ

 تنمية معرفة الطالب بالتقانات الجغرافية الحديثة. -3أ
 لعلوم األخرى.في علم الجغرافية وا GISتنمية معرفة الطالب بتطبيقات  -4أ

  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اكتساب مهارات في برامج نظم المعلومات الجغرافية. – 1ب 

 اكتساب مهارات التحليل المكاني. – 2ب 

       اكتساب مهارات التحليل في اختيار المكان األفضل لتوقيع األنشطة البشرية. – 3ب 

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 GISالطريقة العملية بالتدريب المباشر على برامج 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات العملية اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 والقيمية.الوجدانية  األهداف -ج

 يهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم في بناء األوطان. -1ج         

 غرس القيم العلمية في معالجة المشكالت الطبيعية والبشرية. يهدف المنهج الى -2ج

 يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق من خالل تقسيم الطلبة لمجاميع. -3ج

 -4ج   
 

 

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

طالب مهارات متميزة ومتنوعة في مجال نظم المعلومات الجغرافية األساسية والمتقدمة يكتسب ال -1د

 .والتي تؤهله الى العمل في دوائر الدولة أو القطاع الخاص

 -2د

 -3د

 -4د   



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

مشروع تطبيقي في نظم  غير مرمز الثالثة

 المعلومات الجغرافية
 اسبوعيا   2 

     

     

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمريكية ESRIمؤسسة  اصدار Arc GIS 10برانمج  /أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

األخرى  المهارات) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

مشروع   الثالثة

 تطبيقي

    √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية    المركز /العلمي القسم  .2

 مشروع تطبيقي في نظم المعلومات الجغرافية / رمز المقرراسم  .3

 تعليم الكتروني وحضور في المختبر أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة الثالثة 2219/2222 الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .5

 ساعة 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 7/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج نظم املعلومات اجلغرافية يف املوضوعات اجلغرافيةتدر 

وامكانية االستفادة منه يف عمليات التحليل املكاين ورسم اخلرائط وبناء قاعدة بياانت مكانية  ArcGIS10.8التعريف بربانمج و 
 ملا ميتاز به من مرونة وكفاءة عالية يف هذا اجملال.

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 البنية التحتية  .11

 Arc GIS 10برانمج  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 فيديوهات خاصة بتعلم الربانمج )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               كتب والمراجع التي يوصى بها  ـ الا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ال يوجد

 بنية المقرر .01

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

 تعلم اساسيات البرنامج 2 0
 مراجعة عامة لواجهة البرنامج

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

االدوات مراجعة عامة لشريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 2
 والشريط القياسي

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

تعلم طرق التصحيح االحداثي  تعلم اساسيات البرنامج 2 3
 للخرائط الورقية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

تعلم طرق التصحيح االحداثي  تعلم اساسيات البرنامج 2 4
 للخرائط الورقية

تطبيق مباشر على 
 نامجالبر

 اختبار عملي

بناء قاعدة البيانات المكانية في  تعلم اساسيات البرنامج 2 5
Arc catalog10.2 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية العمل في شريط أدوات  تعلم اساسيات البرنامج 2 6
 Editorالتحرير 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية العمل في شريط أدوات  نامجتعلم اساسيات البر 2 7
 Editorالتحرير 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط العنونة  تعلم اساسيات البرنامج 2 8
Labeling 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 9
 Symbology الترميز

يق مباشر على تطب
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 01
 Symbology الترميز

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 تعلم اساسيات البرنامج 2 00
 كيفية اختيار الرموز وانواعها

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط  نامجتعلم اساسيات البر 2 02
 Layoutاإلخراج 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

االختبارات العملية لنهاية  تعلم اساسيات البرنامج 2 03
 الفصل

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

االختبارات العملية لنهاية  تعلم اساسيات البرنامج 2 04
 الفصل

تطبيق مباشر على 
 نامجالبر

 اختبار عملي

مشاريع تطبيقية في نظم  تعلم اساسيات البرنامج 2 05
 المعلومات الجغرافية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي
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 بأول.برنامج أوال  يتم تطوير المقرر الدراسي باستمرار عن طريق مواكبة تحديث ال  

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 بغداد اجلامعة  :    
 اآلداب الكلية/ املعهد:     
 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافية القسم العلمي    :    
 81/8/2028اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                    د. وسن سعيد الكرعاويأ.اسم املعاون العلمي :               أ.م.د. حسني جرب ومسي اسم رئيس القسم :   
                                          81/8/2028التاريخ  :                                               81/8/2028التاريخ   :        
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
مصادقة السيد                                                                                                       

 العميد         
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 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافيةقسم  المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية النقل 

 البكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي 

   برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 81/8/2028 تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9

ومنهجه ومعرفة كافة بكافة  النقل والتجارة الدوليةدراسة جغرافية إلى  يهدف البرنامج األكاديمي
 .ه فضال عن معرفة اهم االثار الناتجة عن انواعه ووسائله
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
ومناهجها وعواملها الطبيعية والبشرية المؤثرة  النقل والتجارة الدوليةمعرفة و فهم الطلبة لجغرافية  -1أ

 فيها .

معرفة و فهم الطلبة لتاريخ جغرافية النقل ووسائله وماهي أخر التطورات التي حدثت فيه -2أ  

جوانب تطور جغرافية النقل وما انعكس عليها من مشاكل وما هي جانب من معرفة مميزات كل  - 3أ

 المعالجات المستخدمة لتالفيها .

-4أ          

  -5أ
 -6أ

 الخاصة بالبرنامج  األهداف المهاراتية –ب 
 جغرافية والتجارة الدولية أكتساب مهارات التعرف على  – 8ب 
االستخدام من ناحية واالنسب االفضل  وسائلأكتساب المهارات في التعرف على أختيار ال – 2ب 

 . والتجاري  البشري 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
خالل فترة التدريس في محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة 

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

رنامج األكاديمي.األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالب  

 
 
 

 طرائق التقييم      

 
االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية .       يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي :   

 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
به جغرافية النقل والتجارة تتميز يهدف المنهج الى تعريف الطالب باهمية العلم في معرفة ما  -8ج         

 من خصائص مختلفة .  الدولية
مستخدموا يهدف المنهج الى غرس القيم العلمية في معالجة المشكالت التي يمكن ان يتعرض لها  -2ج

 وكيفية التخلص منها .  جغرافية النقل
 يهدف المنهج الى تعليم الطلبة العمل بروح الفريق من خالل تقسيمهم الى مجاميع  -3ج

 -4ج   
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

عوامل ووسائل تميز انواعه من  النقل والتجارة الدولية تأهيل الطالب بدراسة كل ما يخص جغرافية -8د

 المختلفة وما اثر استخدامها على البيئة . 
 -2د
 -3د
 -4د   

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

جغرافية النقل والتجارة  غير مرمز  الثانية
 الدولية 

  أسبوعيا   2

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

جغرافية النقل   الثالثة 

والتجارة 

 الدولية 

    / / / / / / / / / / / / / اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافيةقسم  المركز/ القسم العلمي   .2

  النقل والتجارة الدولية جغرافية  رمز المقرر/ اسم  .3

 تعليم الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

( السنة 0202/0201الدراسي )للعام  الثانيالفصل الدراسي  السنة/ الفصل  .5
 ة الثاني

 ساعة  33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2321 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

نقل والتجارة الدولية بكل دراسة جغرافية الإلى  يهدف البرنامج األكاديمي:  أهداف المقرر .8
 .تفاصيلها 

 
 

 

 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 باحثين وباحثات 2 1
جغرافية النقل تعريفها، 

مناهجها، عالقتها بالعلوم 

 االخرى

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

2 2 
جغرافية النقل تعريفها،  باحثين وباحثات

مناهجها، عالقتها بالعلوم 

 االخرى

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

العوامل الطبيعية  المؤثرة  باحثين وباحثات 2 3

 في جغرافية النقل

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

المؤثرة العوامل البشرية   باحثين وباحثات 2 4

 في جغرافية النقل

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

وسائل جغرافية النقل  باحثين وباحثات 2 5

 القديمة

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الحمالون باحثين وباحثات 2 6

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي الدواب باحثين وباحثات 2 7

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

وسائل جغرافية النقل  باحثين وباحثات 2 9

 الحديثة

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي النقل البري، السيارات باحثين وباحثات 2 11

النقل البري، السكك  باحثين وباحثات 2 11

 الحديد

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي النقل المائي ، السفن باحثين وباحثات 2 12

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي النقل الجوي، الطائرات باحثين وباحثات 2 13

 تطور جغرافية النقل باحثين وباحثات 2 14

 المشاكل و الحلول

 اختبار+ابحاث+اسئلة وصف+تطبيقي

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

 

 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 لكل من :  النقلكتب جغرافية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 عبد العزيز دمحم حبيب ويوسف يحيى طعماس  .1
 دمحم ازهر السماك .2
 سالم الشواوره .3
 سعيد عبدهاحمد  .4

 احمد حسون السامرائي  .5
 زين العابدين علي صفر .6
 مجيد ملوك السامرائي  .7



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   
 بتطوير مستمر بحسب ما يتوفر من مصادر واحصائيات حديثة 

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 بغداد اجلامعة  :    
 اآلداب الكلية/ املعهد:     
 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافية القسم العلمي    :    
 81/8/2028اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                    د. وسن سعيد الكرعاويأ.اسم املعاون العلمي :               أ.م.د. حسني جرب ومسي اسم رئيس القسم :   
                                          81/8/2028التاريخ  :                                               81/8/2028التاريخ   :        
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
مصادقة السيد                                                                                                       

 العميد         
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافيةقسم  المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية الوطن العربي 

 البكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي 

   برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 81/8/2028 تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9

جوانبه الطبيعية من ناحية  لوطن العربي دراسة جغرافية اإلى  يهدف البرنامج األكاديمي
 والبشرية واالقتصادية .

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
       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             

-4أ          

  -5أ
 -6أ

 الخاصة بالبرنامج  األهداف المهاراتية –ب 
 أكتساب مهارات التعرف على الجغرافية االقليمية للوطن العربي  – 8ب 
أكتساب المهارات في التعرف على أختيار المكان االفضل من ناحية الخصائص الطبيعية  – 2ب 

 واالقتصادية . 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
خالل فترة التدريس في محاضرات تفاعلية بين األستاذ و الطلبة من خالل توزيع المادة كاملة و مطبوعة 

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

بالبرنامج األكاديمي.األستاذ، فضالً عن عرض األفالم الخاصة لفهم المواضيع الخاصة   

 
 
 

 طرائق التقييم      

 
االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية .       يتم تقييم الطلبة و البرنامج األكاديمي على ثالث محاور هي :   

 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
العلم في معرفة ما يمتلك الوطن العربي من خصائص  يهدف المنهج الى تعريف الطالب باهمية -8ج         

 مختلفة . 
يهدف المنهج الى غرس القيم العلمية في معالجة المشكالت التي يمكن ان يتعرض لها الوطن  -2ج

 العربي وكيفية التخلص منها . 
 يهدف المنهج الى تعليم الطلبة العمل بروح الفريق من خالل تقسيمهم الى مجاميع  -3ج

 -4ج   
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

تأهيل الطالب بدراسة كل ما يخص جغرافية الوطن العربي من ظواهر طبيعية وقدرات بشرية -8د

 وموارد اقتصادية وحدود سياسية تميزه عن غيره من دول العالم االخرى . 
 -2د
 -3د
 -4د   

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  أسبوعيا   2 جغرافية الوطن العربي  غير مرمز  الثالثة 

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

جغرافية الوطن   الثالثة 

 العربي 
    / / / / / / / / / / / / / اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافيةقسم  المركز/ القسم العلمي   .2

 جغرافية الوطن العربي  المقرر رمز/ اسم  .3

  تعليم الكتروني وحضور في القاعات الدراسية  أشكال الحضور المتاحة .4

( السنة 0202/0201الفصل الدراسي االول للعام الدراسي ) السنة/ الفصل  .5
 الثالثة 

 ساعة  33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2321 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

دراسة جغرافية الوطن العربي  من ناحية جوانبه إلى  يهدف البرنامج األكاديمي:  المقررأهداف  .8
 الطبيعية والبشرية واالقتصادية .

 
 

 

 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 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

 الجانب البشري  باحثين وباحثات 2 7
  

 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 11

 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

 

 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 لكل من : كتب جغرافية الوطن العربي  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 عبد الفتاح لطفي عبد هللا .1
 دمحم ازهر السماك .2
باسم عبد العزيز عمر العثمان وحسين عليوي ناصر  .3

 الزيادي
 فيليب رفله و احمد سامي مصطفى .4

 بحري احمد الكتري .5
 سعديه عاكول منخي وسيداتي ولدالده .6
 الحكيم ويوسف خليل يوسف واخراندمحم صبحي عبد  .7
فالح جمال معروف وبشير ابراهيم الطيف ومحسن عبد  .8

 علي



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   
 بتطوير مستمر بحسب ما يتوفر من مصادر واحصائيات حديثة 

 
 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 بغداد اجلامعة  :    
 االداب الكلية/ املعهد:     
 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافية القسم العلمي    :    
 01/0/2120اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :                   ا.م.د حسني جرب ومسي اسم رئيس القسم :       
                                                     01/0/2120التاريخ  :                                             01/0/2120التاريخ   :         
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                

 
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية  المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 الجغرافية االجتماعية 

 البكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 الفصلي 

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 01/0/2120 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

فهم الطالب للعالقة بين المجتمع والمشكالت االجتماعية عبر دراسة نظريات التفسير ذات الصلة بالبعد المكاني 

 وقدرة الطلبة على تشخيص المشكالت االجتماعية وتصنيفها وفهمها وايجاد حلول لها مع تطبيقات في العراق 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 تنمية معرفة الطالب بموضوعات الجغرافية االجتماعية        -0أ
 تنمية معرفة الطالب بتصنيف المشاكل االجتماعية -2أ
 تنمية معرفة الطالب بحل المشكالت االجتماعية  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 اكتساب الطالب القدرة على معرفة المشاكل االجتماعية التي يمر بها مجتمعه – 0ب 
 اكتساب الطالب القدرة على التمييز بين انواع المشاكل االجتماعية  – 2ب 
   اكتساب الطالب القدرة على ايجاد حلول للمشاكل االجتماعية      - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة النظرية وتطبيقاتها العملية مع اعداد المقاالت 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االمتحان العملية اليومية والشهرية والسنوية والمقاالت والتقارير 
 
 
 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يهدف البرنامج تعريف الطالب بواقع مجتمعه ودوره في بناءه  -0ج         
 يهدف البرنامج في تعريف الطالب باهمية معالجة المشكالت االجتماعية وعالقتها بالتنمية والتطوير -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 اثارة االسئلة والمحاضرات المتنوعة والواجبات العملية والتقارير والمقااالت والدراسات المسحية 

 
 
 طرائق التقييم    
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 االمتحانات التقارير المقاالت المشاركات والمناقشات 

 
 

 

 
 (.والتطور الشخصيالمهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

 -0د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  اسبوعيا  2 الجغرافية  االجتماعية     الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 كتب الجغرافية االجتماعية 
 علم االجتماع ونظرياته 

 المسوحات والدراسات الرسمية 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

بقابلية التوظيف المتعلقة 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

    ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯ ⨯    
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية     المركز/ القسم العلمي   .2

  رمز المقرر/ اسم  .3

 تعليم الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الدراسي الخامس السنة الثالثة  السنة/ الفصل  .5

 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 13/1/2321 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعليم وتدريب الطالب في تشخيص وتصنيف وتحليل المشكالت االجتماعية وابعاده المتعددة 
 القدرة على صياغة السياسات اللزمة لمعالجة المشكالت االجتماعية 
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 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  .11

 األهداف المعرفية   -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تقديم عن موضوعات  الجغرافية االجتماعية  2 1

 المادة الدراسية 
محاضرات 

 متنوعة 
 متعددة 

نشوء الجغرافية  الجغرافية االجتماعية  2 2

 االجتماعية 
 محاضرات

 متنوعة
 

مفاهيم الجغرافية  الجغرافية االجتماعية  2 3

 االجتماعية 
 محاضرات

 متنوعة
 

تعاريف الجغرافية  الجغرافية االجتماعية  2 4

 االجتماعية 
 محاضرات

 متنوعة
 

تصنيف المشكالت  الجغرافية االجتماعية  2 5

 االجتماعية 
 محاضرات

 متنوعة
 

نظريات االجتماع  الجغرافية االجتماعية  2 6

 ذات الصلة بالمكان 
 محاضرات

 متنوعة
 

نظريات االجتماع  الجغرافية االجتماعية  2 7

 ذات الصلة بالمكان 
 محاضرات

 متنوعة
 

نظريات االجتماع  الجغرافية االجتماعية  2 8

 ذات الصلة بالمكان 
 محاضرات

 متنوعة
 

البيئة وعالقتها  الجغرافية االجتماعية  2 9

 المكانية 
 محاضرات

 متنوعة
 

البيئة وعالقتها  الجغرافية االجتماعية  2 13

 المكانية 
 محاضرات

 متنوعة
 

 محاضرات اختبارات  الجغرافية االجتماعية  2 11
 متنوعة

 

تطبيقات المشكالت  الجغرافية االجتماعية  2 12

 االجتماعية 
 محاضرات

 متنوعة
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تطبيقات المشكالت  الجغرافية االجتماعية  2 13

 االجتماعية 
 محاضرات

 متنوعة
 

تطبيقات المشكالت  الجغرافية االجتماعية  2 14

 االجتماعية 
 محاضرات

 متنوعة
 

 محاضرات اختبار  الجغرافية االجتماعية  2 15
 متنوعة

 

 

 البنية التحتية  .12

 الجغرافية االجتماعية ، باسم عبد العزيز العثمان  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم االجتماع نظريات ، علم المكان  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 المسوح والتقارير الحكومية 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 الفديوهات المتنوعة واالنسكلوبيديا والبحوث المتنوعة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 يتم تطوير المقرر الدراسي باستمرار خاصة مع وجود مشكلة اجتماعية انية 

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد اجلامعة:   
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 اجلغرافية تاجلغرافية ونظم املعلوما العلمي:القسم    
 61/6/2026امللف: اتريخ ملء    

 
 :   التوقيع                                                              التوقيع:      

 أ.د. وسن سعيد عبود                   العلمي:املعاون  سما                      . حسني جرب ومسيدأ.م. :القسمرئيس  سما   
                                                       61/6/2026 :  التاريخ                                              61/6/2026 التاريخ :    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها بمقتض هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج تاحة.املمربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نظم المعلومات الجغرافية

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  الدراسي:النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج نظم المعلومات الجغرافية في الموضوعات الجغرافية

وامكانية االستفادة منه في عمليات التحليل المكاني ورسم الخرائط وبناء  ArcGIS10.8والتعريف ببرنامج 

 قاعدة بيانات مكانية لما يمتاز به من مرونة وكفاءة عالية في هذا المجال.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
       ب بأهمية نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات الجغرافية.تنمية معرفة الطال -1أ

 في دعم اتخاذ القرار المتعلق بالمكان. GISتنمية معرفة الطالب بدور  -2أ

 تنمية معرفة الطالب بالتقانات الجغرافية الحديثة. -3أ
 في علم الجغرافية والعلوم األخرى. GISتنمية معرفة الطالب بتطبيقات  -4أ

  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اكتساب مهارات في برامج نظم المعلومات الجغرافية. – 1ب 

 اكتساب مهارات التحليل المكاني. – 2ب 

       اكتساب مهارات التحليل في اختيار المكان األفضل لتوقيع األنشطة البشرية. – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 خطوة بخطوة. GISقة العملية بالتدريب المباشر على برامج الطري
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات العملية اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 والقيمية.الوجدانية  األهداف -ج

 يهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم في بناء األوطان. -1ج         

 لقيم العلمية في معالجة المشكالت الطبيعية والبشرية.يهدف المنهج الى غرس ا -2ج

 يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق من خالل تقسيم الطلبة لمجاميع. -3ج

 -4ج   
 

 

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

هارات متميزة ومتنوعة في مجال نظم المعلومات الجغرافية األساسية والمتقدمة يكتسب الطالب م -1د

 .والتي تؤهله الى العمل في دوائر الدولة أو القطاع الخاص

 -2د

 -3د

 -4د   
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 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     ظري ن     

 اسبوعيا   2  عملي GIS غير مرمز الثالثة

     

     

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمريكية ESRIمؤسسة  اصدار Arc GIS 10برانمج  /أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 طط مهارات المنهجمخ

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

األخرى  المهارات) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

    √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي عملي GIS  الثالثة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

  

 

 جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية    المركز /العلمي القسم  .2

  عملي GIS اسم / رمز المقرر .3

 حضور في المختبر احةأشكال الحضور المت .4

 السنة الثالثة 2020/2021الفصل الدراسي األول  الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 16/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ةتدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج نظم املعلومات اجلغرافية يف املوضوعات اجلغرافي

وامكانية االستفادة منه يف عمليات التحليل املكاين ورسم اخلرائط وبناء قاعدة بياانت مكانية  ArcGIS10.8التعريف بربانمج و 
 ملا ميتاز به من مرونة وكفاءة عالية يف هذا اجملال.

 
 
 
 
 
 

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

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

 ؛البرنامج.
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 البنية التحتية  .11

 Arc GIS 10برانمج  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ألستاذ املادة. فيديوهات خاصة بتعلم الربانمج )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ,.... المجالت العلمية , التقارير ) 
 ال يوجد

 بنية المقرر .01

 طريقة التقييم طريقة التعليم ضوعاسم الوحدة / أو المو مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 تعلم اساسيات البرنامج 2 0
 مراجعة عامة لواجهة البرنامج

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

مراجعة عامة لشريط االدوات  تعلم اساسيات البرنامج 2 2
 والشريط القياسي

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

تعلم طرق التصحيح االحداثي  تعلم اساسيات البرنامج 2 3
 للخرائط الورقية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

تعلم طرق التصحيح االحداثي  تعلم اساسيات البرنامج 2 4
 للخرائط الورقية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

بناء قاعدة البيانات المكانية في  تعلم اساسيات البرنامج 2 5
Arc catalog10.2 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية العمل في شريط أدوات  تعلم اساسيات البرنامج 2 6
 Editorالتحرير 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية العمل في شريط أدوات  تعلم اساسيات البرنامج 2 7
 Editorالتحرير 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط العنونة  تعلم اساسيات البرنامج 2 8
Labeling 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 9
 Symbology الترميز

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 01
 Symbology رميزالت

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 تعلم اساسيات البرنامج 2 00
 كيفية اختيار الرموز وانواعها

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

كيفية التعامل مع شريط  تعلم اساسيات البرنامج 2 02
 Layoutاإلخراج 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

االختبارات العملية لنهاية  لم اساسيات البرنامجتع 2 03
 الفصل

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

االختبارات العملية لنهاية  تعلم اساسيات البرنامج 2 04
 الفصل

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

مشاريع تطبيقية في نظم  تعلم اساسيات البرنامج 2 05
 المعلومات الجغرافية

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي



  
 7الصفحة 

 
  

مواقع االنترنيت  االلكترونية,ب ـ المراجع 

.... 
us/home-https://www.esri.com/en 

https://www.youtube.com/channel/UC3_2yb
yHd2xyg9w-1tUIXS_ 

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 بأول.يتم تطوير المقرر الدراسي باستمرار عن طريق مواكبة تحديث البرنامج أوال    

 

 

 

 
 

https://www.esri.com/en-us/home
https://www.esri.com/en-us/home
https://www.youtube.com/channel/UC3_2yb_1tUIXS-yHd2xyg9w
https://www.youtube.com/channel/UC3_2yb_1tUIXS-yHd2xyg9w


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 بغداد اجلامعة  :      
 اآلداب الكلية/ املعهد:       
 اجلغرافية   املعلومات  ونظم   اجلغرافيةالقسم العلمي    :      
 2020/ 1/9  امللف: اتريخ ملء      

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        
                    حسني  جميد  ليث .  د.م.أ  اسم املعاون العلمي :                        ومسي   جرب  حسني. د.م.أ  اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                    
   
 

                                                                            
    

 ف من قبل  دقـق املل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي      
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:      
 التاريخ                            
 التوقيع     

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                                

 
 



 

 
 1 الصفحة

 
  

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي          

 
نامج ومخرجات التعلم المتوقعة    ألهم خصائص البر

ً
 مقتضيا

ً
نامج األكاديمي هذا  ايجازا يوفر وصف البر

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 
ً
هنا من الطالب تحقيقها مبر

نامج  وصف لكل مقرر ضمن البر

 

 كلية اآلداب   -جامعة بغداد التعليمية المؤسسة  .1

 الجغرافية  المعلومات  ونظم الجغرافية القسم العلمي / المركز  .2

نامج األكاديمي او  .3 اسم البر
ي  
 المهن 

 جغرافية آسيا اإلقليمية 

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  برنامج االعتماد المعتمد    .6

  المؤثرات الخارجية األخرى   .7

 1/9/2020 تاري    خ إعداد الوصف   .8

نامج األكاديمي  .9  أهداف البر

ي لقارة  -1
 آسيا ان يتعرف الطالب عل مفهوم الموقع الجغراف 

 

ي القارة  -2
 ان يتعرف الطالب عل مفهوم التضاريس ف 

 

ي اكتشاف قارة  -3
 آسيا ان يفهم الطالب دور العرب ف 

 

ي تحصل بسب  -4
ي القارة وان يتعرف عل المؤثرات الن 

ان يدرس الطالب االقاليم النباتية والمناخية ف 
ي القارة 

 طبيعية المناخ ف 
 

ي قارة  -5
بة ف  بة والعوامل المؤثرة عل تكوين الب   آسيا ان يتعرف الطالب عل الب 

  



 

 
 2 الصفحة

 
  

 

ي قارة  -6
 آسياان يتعرف الطالب عل النشاط االقتصادي واسباب التخلف االقتصادي ف 

 

ي القارة ومعرفة اسباب التخلف  -7
 ان يفهم الطالب طبيعة النشاط الزراعي والصناعي ف 

 

نامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10  مخرجات البر

 االهداف المعرفية   -أ 
ي قارة  -1أ

ي ف 
 آسيا تعريف بالموقع الفلكي والجغراف 

ي الجغرافية االقليمية -2أ
 مناهج البحث ف 

ي تفسبر كيفية تكوين القارة -3أ
 النظريات الن 

نامج  –ب   األهداف المهاراتية الخاصة بالبر
 مهارة التفكبر العلمي  -1ب
  مهارة التفكبر الناقد -2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 األسئلة طرح  –
 استخدام الخرائط  –
 المناقشة الصفية  –
 

 طرائق التقييم       

 
ي ضوء هذه المهارة تقيم اداء الطالب من خالل 

 يتم ف 
 
 اختبارات شفوية  –
 ختبارات تحريرية ا –
 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
ي بناء االنسان -1ج         

 يهدف المنهج إىل أهمية العلم ف 
ية والطبيعية  -2ج ي معالجة المسكالت البشر

 يهدف المنهج إىل غرس القيم العلمية ف 
 يهدف المنهج إىل ترسيخ مبدأ العمل كفر يق من خالل تقسيم الطلبة إىل مجاميع  -3ج

 



 

 
 3 الصفحة

 
  

 

 
المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 .)  الشخصي
 مهارة استعمال الطرائق واألساليب-1د
 مهارة مراعاة الفروق الفردية -2د
 مهارة استعمال الوسائل التعليمية-3د
ي لغرض تطور الذات والتطور الشخ-4د

 صي مهارة اجراء التطبيق الميدان 

نامج   .11  بنية البر

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

 عملي      نظري       

  2 جغرافية آسيا اإلقليمية  غبر مرمز  الثانية 

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



 

 
 4 الصفحة

 
  

 

 
 
 
 
 

نامج أهم مصادر  .14  المعلومات عن البر

ي الجغرافية اإلقليمية -آسيا -1
 محمد خميس الزنكة  -دراسة ف 

 
 د. أنور مهدي صالح  -الجغرافية العامة للقارات -2

 
نيت  -3  شبكة اإلنب 

 



 

 
 5 الصفحة

 
  

 

 

 

 

 المنهج  مهارات مخطط

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

 البرنامج من المطلوبة التعلم مخرجات 

 أساسي المقرر  اسم المقرر رمز المستوى/  السنة
 اختياري أم

 المهاراتية األهداف  المعرفية األهداف
  بالبرنامج الخاصة

 الوجدانية األهداف
  والقيمية

 والتأهيلية العامة المهارات
 األخرى المهارات) المنقولة

 التوظيف بقابلية المتعلقة
 (الشخصي والتطور

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

جرافية آسيا    الثانية

 االقليمية
 √ √ √ √  √ √ √   √ √  √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 6 الصفحة

 
  

 

 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

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

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

 ؛ البرنامج.

 

 

 كلية اآلداب   -جامعة بغداد التعليمية  المؤسسة .1

 الجغرافية  المعلومات  ونظم الجغرافية المركز/   العلمي القسم .2

 اإلقليمية جغرافية آسيا  المقرر  رمز/  اسم .3

 فصل دراسي وتعليم الكتروني المتاحة  الحضور أشكال .4

 الفصل األول  السنة /  الفصل .5

 30 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  .6

 1/9/2020  الوصف هذا إعداد  تاريخ .7

 المقرر  أهداف .8

ي لقارة  -1
 آسيا ان يتعرف الطالب عل مفهوم الموقع الجغراف 

 
ي القارة  -2

 ان يتعرف الطالب عل مفهوم التضاريس ف 
 
ي اكتشاف قارة  -3

 آسيا ان يفهم الطالب دور العرب ف 
 



 

 
 7 الصفحة

 
  

 

ي تحصل بسب  -4
ي القارة وان يتعرف عل المؤثرات الن 

ان يدرس الطالب االقاليم النباتية والمناخية ف 
ي القارة 

 طبيعية المناخ ف 
 
ي قارة  -5

بة ف  بة والعوامل المؤثرة عل تكوين الب   آسيا ان يتعرف الطالب عل الب 
  
ي قارة  -6

 آسياان يتعرف الطالب عل النشاط االقتصادي واسباب التخلف االقتصادي ف 
 
ي القارة ومعرفة  -7

 اسباب التخلف ان يفهم الطالب طبيعة النشاط الزراعي والصناعي ف 

 
 

 

 والتقييم  والتعلم التعليم  وطرائق المقرر مخرجات  .10

 االهداف المعرفية   -ب 
ي قارة  -1أ

ي ف 
 آسيا تعريف بالموقع الفلكي والجغراف 

ي الجغرافية االقليمية -2أ
 مناهج البحث ف 

ي تفسبر كيفية تكوين القارة -3أ
 النظريات الن 

نامج  –ب   األهداف المهاراتية الخاصة بالبر
 مهارة التفكبر العلمي  -1ب
  مهارة التفكبر الناقد -2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 األسئلة طرح  –
 استخدام الخرائط  –
 المناقشة الصفية  –
 

 طرائق التقييم       

 
ي ضوء هذه المهارة تقيم اداء الطالب من خالل 

 يتم ف 
 
 اختبارات شفوية  –
 ختبارات تحريرية ا –
 



 

 
 8 الصفحة

 
  

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
ي بناء االنسان -1ج         

 يهدف المنهج إىل أهمية العلم ف 
ية والطبيعية  -2ج ي معالجة المسكالت البشر

 يهدف المنهج إىل غرس القيم العلمية ف 
 يهدف المنهج إىل ترسيخ مبدأ العمل كفر يق من خالل تقسيم الطلبة إىل مجاميع  -3ج

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

 مهارة استعمال الطرائق واألساليب-1د
 مهارة مراعاة الفروق الفردية -2د
 مهارة استعمال الوسائل التعليمية-3د
ي لغرض تطور الذات والتطور الشخ-4د

 صي مهارة اجراء التطبيق الميدان 

 

 المقرر  بنية .11

 التعلم مخرجات الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

 أو/  الوحدة اسم
 الموضوع 

 التقييم  طريقة التعليم طريقة

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 1

 االقليمة  
الموقع والمساحة لقارة  

 آسيا وخصائصها 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 2

 االقليمة  
العوامل المؤثرة في  

 تكوين التضاريس 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 3

 االقليمة  
المحاضرة    تضاريس قارة آسيا 

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 4

 االقليمة  
المحاضرة    تضاريس قارة آسيا 

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 5

 االقليمة  
العوامل المؤثرة في  

 مناخ قارة آسيا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 6

 االقليمة  
األقاليم المناخية في 

 قارة آسيا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 7

 االقليمة  
النبات الطبيعي في  

 قارة آسيا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 8

 االقليمة  
األقاليم النباتية في قارة  

 آسيا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 9

 االقليمة  
الموارد المائية في  

 قارة آسيا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 



 

 
 9 الصفحة

 
  

 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 10

 االقليمة  
المحاضرة    سكان قارة آسيا 

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 11

 االقليمة  
التوزيع السكاني في  

 القارة

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 12

 االقليمة  
النشاط الزراعي في  

 قارة آسيا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 13

 االقليمة  
الثروة الغابية  

 والسمكية في القارة 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 14

 االقليمة  
النشاط الصناعي في  

 قارة آسيا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

آسيا  فهم مفردات جغرافية  2 15

 االقليمة  
النقل والتجارة في قارة 

 آسيا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

 

  التحتية  البنية  .12

ي الجغرافية  -آسيا  المطلوبة  المقررة الكتب  ـ1
 محمد خميس الزنكة  -اإلقليميةدراسة ف 

 
 د. أنور مهدي صالح  -الجغرافية العامة للقارات (  المصادر) الرئيسية المراجع ـ2

                 بها  يوصى التي والمراجع الكتب  اـ
 ,....  ( التقارير,  العلمية المجالت ) 

 

 االنترنيت  مواقع, االلكترونية المراجع ـ ب 
.... 

 

 

  الدراسي  المقرر تطوير خطة .13

 يتم متابعة المنشورات والمقررات الحديثة دوريا   
 
 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 بغداد اجلامعة  :      
 اآلداب الكلية/ املعهد:       
 اجلغرافية   املعلومات  ونظم   اجلغرافيةالقسم العلمي    :      
 2020/ 9/ 1اتريخ ملء امللف :       

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        
                    حسني  جميد  ليث .  د.م.أ  اسم املعاون العلمي :                        ومسي   جرب  حسني. د.م.أ  اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                    
   
 

                                                                            
    

 ف من قبل  دقـق املل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي      
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:      
 التاريخ                            
 التوقيع     

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                                

 
 



 

 
 1 الصفحة

 
  

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي          

 
نامج ومخرجات التعلم المتوقعة    ألهم خصائص البر

ً
 مقتضيا

ً
نامج األكاديمي هذا  ايجازا يوفر وصف البر

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 
ً
هنا من الطالب تحقيقها مبر

نامج  وصف لكل مقرر ضمن البر

 

 كلية اآلداب   -جامعة بغداد التعليمية المؤسسة  .1

 الجغرافية  المعلومات  ونظم الجغرافية القسم العلمي / المركز  .2

نامج األكاديمي او  .3 اسم البر
ي  
 المهن 

 اإلقليمية  أوروبا جغرافية 

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  برنامج االعتماد المعتمد    .6

  المؤثرات الخارجية األخرى   .7

 1/9/2020 تاري    خ إعداد الوصف   .8

نامج األكاديمي  .9  أهداف البر

ي لقارة  -1
 أوروباان يتعرف الطالب عل مفهوم الموقع الجغراف 

 

ي القارة  -2
 ان يتعرف الطالب عل مفهوم التضاريس ف 

 

ي اكتشاف قارة  -3
 أوروباان يفهم الطالب دور العرب ف 

 

ي تحصل بسب  -4
ي القارة وان يتعرف عل المؤثرات الن 

ان يدرس الطالب االقاليم النباتية والمناخية ف 
ي القارة 

 طبيعية المناخ ف 
 

ي قارة  -5
بة ف  بة والعوامل المؤثرة عل تكوين الب   أوروبا ان يتعرف الطالب عل الب 

  



 

 
 2 الصفحة

 
  

 

ي قارة ان  -6
 أوروبايتعرف الطالب عل النشاط االقتصادي واسباب التخلف االقتصادي ف 

 

ي القارة ومعرفة اسباب التخلف  -7
 ان يفهم الطالب طبيعة النشاط الزراعي والصناعي ف 

 

نامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10  مخرجات البر

 االهداف المعرفية   -أ 
ي قارة  -1أ

ي ف 
 أوروبا تعريف بالموقع الفلكي والجغراف 

ي الجغرافية االقليمية -2أ
 مناهج البحث ف 

ي تفسبر كيفية تكوين القارة -3أ
 النظريات الن 

نامج  –ب   األهداف المهاراتية الخاصة بالبر
 مهارة التفكبر العلمي  -1ب
  مهارة التفكبر الناقد -2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 األسئلة طرح  –
 استخدام الخرائط  –
 المناقشة الصفية  –
 

 طرائق التقييم       

 
ي ضوء هذه المهارة تقيم اداء الطالب من خالل 

 يتم ف 
 
 اختبارات شفوية  –
 ختبارات تحريرية ا –
 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
ي بناء االنسان -1ج         

 يهدف المنهج إىل أهمية العلم ف 
ية والطبيعية  -2ج ي معالجة المسكالت البشر

 يهدف المنهج إىل غرس القيم العلمية ف 
 يهدف المنهج إىل ترسيخ مبدأ العمل كفر يق من خالل تقسيم الطلبة إىل مجاميع  -3ج

 



 

 
 3 الصفحة

 
  

 

 
المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 .)  الشخصي
 مهارة استعمال الطرائق واألساليب-1د
 مهارة مراعاة الفروق الفردية -2د
 مهارة استعمال الوسائل التعليمية-3د
ي لغرض تطور الذات والتطور الشخ-4د

 صي مهارة اجراء التطبيق الميدان 

نامج   .11  بنية البر

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

 عملي      نظري       

  2 اإلقليمية  أوروبا جغرافية  غبر مرمز  الثانية 

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



 

 
 4 الصفحة

 
  

 

 
 
 
 
 

نامج أهم مصادر  .14  المعلومات عن البر

 جودة حسنير  جودة   -جغرافية أوروبا اإلقليمية -1
 

 د. أنور مهدي صالح  -الجغرافية العامة للقارات -2
 

نيت  -3  شبكة اإلنب 

 



 

 
 5 الصفحة

 
  

 

 

 

 

 المنهج  مهارات مخطط

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

 البرنامج من المطلوبة التعلم مخرجات 

 أساسي المقرر  اسم المقرر رمز المستوى/  السنة
 اختياري أم

 المهاراتية األهداف  المعرفية األهداف
  بالبرنامج الخاصة

 الوجدانية األهداف
  والقيمية

 والتأهيلية العامة المهارات
 األخرى المهارات) المنقولة

 التوظيف بقابلية المتعلقة
 (الشخصي والتطور

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

 أوروباجرافية   الثانية

 االقليمية
 √ √ √ √  √ √ √   √ √  √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 6 الصفحة

 
  

 

 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

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

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

 ؛ البرنامج.

 

 

 كلية اآلداب   -جامعة بغداد التعليمية  المؤسسة .1

 الجغرافية  المعلومات  ونظم الجغرافية المركز/   العلمي القسم .2

 اإلقليمية  أوروبا جغرافية  المقرر  رمز/  اسم .3

 فصل دراسي وتعليم الكتروني المتاحة  الحضور أشكال .4

 الثاني الفصل  السنة /  الفصل .5

 30 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  .6

 1/9/2020  الوصف هذا إعداد  تاريخ .7

 المقرر  أهداف .8

ي لقارة  -1
 أوروباان يتعرف الطالب عل مفهوم الموقع الجغراف 

 
ي  -2

 القارة ان يتعرف الطالب عل مفهوم التضاريس ف 
 
ي اكتشاف قارة  -3

 أوروباان يفهم الطالب دور العرب ف 
 



 

 
 7 الصفحة

 
  

 

ي تحصل بسب  -4
ي القارة وان يتعرف عل المؤثرات الن 

ان يدرس الطالب االقاليم النباتية والمناخية ف 
ي القارة 

 طبيعية المناخ ف 
 
ي قارة  -5

بة ف  بة والعوامل المؤثرة عل تكوين الب   أوروبا ان يتعرف الطالب عل الب 
  
ي قارة  -6

 أوروباان يتعرف الطالب عل النشاط االقتصادي واسباب التخلف االقتصادي ف 
 
ي القارة ومعرفة اسباب التخلف  -7

 ان يفهم الطالب طبيعة النشاط الزراعي والصناعي ف 

 
 

 

 والتقييم  والتعلم التعليم  وطرائق المقرر مخرجات  .10

 االهداف المعرفية   -ب 
ي قارة  -1أ

ي ف 
 أوروبا تعريف بالموقع الفلكي والجغراف 

ي الجغرافية االقليمية -2أ
 مناهج البحث ف 

ي تفسبر كيفية تكوين القارة -3أ
 النظريات الن 

نامج  –ب   األهداف المهاراتية الخاصة بالبر
 مهارة التفكبر العلمي  -1ب
  مهارة التفكبر الناقد -2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 األسئلة طرح  –
 استخدام الخرائط  –
 المناقشة الصفية  –
 

 طرائق التقييم       

 
ي ضوء هذه المهارة تقيم اداء الطالب من خالل 

 يتم ف 
 
 اختبارات شفوية  –
 ختبارات تحريرية ا –
 



 

 
 8 الصفحة

 
  

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
ي بناء االنسان -1ج         

 يهدف المنهج إىل أهمية العلم ف 
ية والطبيعية  -2ج ي معالجة المسكالت البشر

 يهدف المنهج إىل غرس القيم العلمية ف 
 يهدف المنهج إىل ترسيخ مبدأ العمل كفر يق من خالل تقسيم الطلبة إىل مجاميع  -3ج

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

 مهارة استعمال الطرائق واألساليب-1د
 مهارة مراعاة الفروق الفردية -2د
 مهارة استعمال الوسائل التعليمية-3د
ي لغرض تطور الذات والتطور الشخ-4د

 صي مهارة اجراء التطبيق الميدان 

 

 المقرر  بنية .11

 التعلم مخرجات الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

 أو/  الوحدة اسم
 الموضوع 

 التقييم  طريقة التعليم طريقة

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 1

 االقليمة  
الموقع والمساحة لقارة  

 أوروبا وخصائصها 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 2

 االقليمة  
العوامل المؤثرة في  

 تكوين التضاريس 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 3

 االقليمة  
المحاضرة    تضاريس قارة أوروبا 

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 4

 االقليمة  
المحاضرة    تضاريس قارة أوروبا 

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 5

 االقليمة  
العوامل المؤثرة في  

 مناخ قارة أوروبا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 6

 االقليمة  
األقاليم المناخية في 

 أوروبا قارة 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 7

 االقليمة  
النبات الطبيعي في  

 قارة أوروبا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 8

 االقليمة  
األقاليم النباتية في قارة  

 أوروبا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 9

 االقليمة  
الموارد المائية في  

 قارة أوروبا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 



 

 
 9 الصفحة

 
  

 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 10

 االقليمة  
المحاضرة    سكان قارة أوروبا 

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 11

 االقليمة  
التوزيع السكاني في  

 القارة

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 12

 االقليمة  
النشاط الزراعي في  

 قارة أوروبا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 13

 االقليمة  
الثروة الغابية  

 والسمكية في القارة 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 14

 االقليمة  
النشاط الصناعي في  

 أوروبا قارة 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

أوروبا  فهم مفردات جغرافية  2 15

 االقليمة  
النقل والتجارة في قارة 

 أوروبا 

المحاضرة   

والمناقشة 

 واالستجواب  

اسئلة شفوية  

 وتحريرية 

 

  التحتية  البنية  .12

 جودة حسنير  جودة   -جغرافية أوروبا اإلقليمية  المطلوبة  المقررة الكتب  ـ1
 

 د. أنور مهدي صالح  -الجغرافية العامة للقارات (  المصادر) الرئيسية المراجع ـ2

                 بها  يوصى التي والمراجع الكتب  اـ
 ,....  ( التقارير,  العلمية المجالت ) 

 

 االنترنيت  مواقع, االلكترونية المراجع ـ ب 
.... 

 

 

  الدراسي  المقرر تطوير خطة .13

 يتم متابعة المنشورات والمقررات الحديثة دوريا   
 
 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها بمقتض هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج تاحة.املمربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نظم المعلومات الجغرافية

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  الدراسي:النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 في علم المعلوماتية المكانية )الجيوماتكس(.تدريب الطالب واكسابه مهارات 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 ئق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرا برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
       .الجيوماتكستنمية معرفة الطالب بأهمية  -1أ

 في دعم اتخاذ القرار المتعلق بالمكان. الجيوماتكستنمية معرفة الطالب بدور  -2أ

 المرتبطة بالجيوماتكس. تنمية معرفة الطالب بالتقانات الجغرافية الحديثة -3أ
 .الجيوماتكسعرفة الطالب بتطبيقات تنمية م -4أ

  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .الجيوماتكساكتساب مهارات في  – 1ب 

عن طريق  اكتساب مهارات التحليل في اختيار المكان األفضل لتوقيع األنشطة البشرية – 2ب 

       .الجيوماتكس

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 بالتعريف في الجيوماتكس. نظريةقة الالطري
 

 

 
 طرائق التقييم      

 .اليومية والشهرية والفصلية نظريةاالمتحانات ال

 

 

 
 والقيمية.الوجدانية  األهداف -ج

 يهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم في بناء األوطان. -1ج         

 الجة المشكالت الطبيعية والبشرية.يهدف المنهج الى غرس القيم العلمية في مع -2ج

 يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق من خالل تقسيم الطلبة لمجاميع. -3ج

 -4ج   
 

 

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

والتي تؤهله الى العمل في دوائر  الجيوماتكسعة في مجال يكتسب الطالب مهارات متميزة ومتنو -1د

 .الدولة أو القطاع الخاص

 -2د

 -3د

 -4د   

 بنية البرنامج  .11



  
 3الصفحة 

 
  

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

 عملي     نظري      

  يا  اسبوع 2 الجيوماتكس غير مرمز الرابعة

     

     

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -المصدر االساس المعتمد في المحاضرات هو كتاب )الجيوماتكس  /أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 علم المعلومات االرضية( للمؤلف الدكتور جمعة دمحم داود.

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 جمخرجات التعلم المطلوبة من البرنام 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

األخرى  المهارات) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

    √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي الجيوماتكس  رابعةال

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 صف المقررو

  

 

 دابجامعة بغداد /كلية اآل المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية    المركز /العلمي القسم  .2

  الجيوماتكس اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 رابعةالسنة ال 2020/2021الفصل الدراسي األول  الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 16/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .يف املوضوعات اجلغرافية اجليوماتكستدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت 

 
 
 
 
 
 

 

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

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

 ؛البرنامج.
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 البنية التحتية  .11

علم املعلومات االرضية( للمؤلف الدكتور مجعة دمحم  -كتاب )اجليوماتكس   ـ الكتب المقررة المطلوبة1
 داود.

 وعروض تقدميية.فيديوهات  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ال يوجد

قع االنترنيت موا االلكترونية,ب ـ المراجع 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 تطور مفردات المادة عالميا .يتم تطوير المقرر الدراسي باستمرار عن طريق مواكبة   

 

 

 

 

 بنية المقرر .01

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

ومكوناته  ستعريف الجيوماتك تعلم اساسيات البرنامج 2 0
 الجيوماتكس وأخصائي

 اختبار نظري نظرية

العلوم والتقنيات المرتبطة بعلم  تعلم اساسيات البرنامج 2 2
 الجيوماتكس

 اختبار نظري نظرية

العلوم والتقنيات المرتبطة بعلم  تعلم اساسيات البرنامج 2 3
 الجيوماتكس

 اختبار نظري نظرية

 اختبار نظري نظرية لكارتوكرافياعناصر  تعلم اساسيات البرنامج 2 4

 اختبار نظري نظرية القياس من الصور الجوية تعلم اساسيات البرنامج 2 5

 اختبار نظري نظرية االستشعار عن بعد تعلم اساسيات البرنامج 2 6

 اختبار نظري نظرية المساحة األرضية تعلم اساسيات البرنامج 2 7

 اختبار نظري نظرية عالمية لتحديد المواقعالنظم ال تعلم اساسيات البرنامج 2 8

 اختبار نظري نظرية نظم المعلومات الجغرافية تعلم اساسيات البرنامج 2 9

 اختبار نظري نظرية البيانات وتحليلاإلحصاء  تعلم اساسيات البرنامج 2 01

 اختبار نظري نظرية جديد الجيوماتكس تعلم اساسيات البرنامج 2 00

 اختبار نظري نظرية جديد الجيوماتكس يات البرنامجتعلم اساس 2 02

 اختبار نظري نظرية االختبار تعلم اساسيات البرنامج 2 03

 اختبار نظري نظرية االختبار تعلم اساسيات البرنامج 2 04

 اختبار نظري نظرية االختبار تعلم اساسيات البرنامج 2 05
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها بمقتض هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافيةالجغرافية ونظم المعلومات  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 GIS باستخدام شبكات تحليل

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  الدراسي:النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 18/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 األكاديميأهداف البرنامج  .9

 تدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج نظم المعلومات الجغرافية في الموضوعات الجغرافية

وامكانية االستفادة منه في عمليات التحليل المكاني ورسم الخرائط وبناء  ArcGIS10.8والتعريف ببرنامج 

 قاعدة بيانات مكانية لما يمتاز به من مرونة وكفاءة عالية في هذا المجال.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
       في الدراسات الجغرافية. تحليل الشبكاتتنمية معرفة الطالب بأهمية  -1أ

 في دعم اتخاذ القرار المتعلق بالمكان. تحليل الشبكاتتنمية معرفة الطالب بدور  -2أ

 المستخدمة في تحليل الشبكات. تنمية معرفة الطالب بالتقانات الجغرافية الحديثة -3أ
 .تحليل الشبكاتفي  GISات تنمية معرفة الطالب بتطبيق -4أ

  -5أ
 -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 .طرق ونماذج تحليل الشبكاتاكتساب مهارات في  – 1ب 

    .في تحليل الشبكات اكتساب مهارات التحليل المكاني – 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ARC GIS10.8الطريقة العملية بالتدريب المباشر على برامج 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات العملية اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية. -ج

 يهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم في بناء األوطان. -1ج         

 .المتعلقة بالشبكات يهدف المنهج الى غرس القيم العلمية في معالجة المشكالت الطبيعية والبشرية -2ج

 يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق من خالل تقسيم الطلبة لمجاميع. -3ج

 -4ج   
 

 

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

والتي تؤهله الى العمل في دوائر  الشبكات تحليليكتسب الطالب مهارات متميزة ومتنوعة في مجال  -1د

 الدولة أو القطاع الخاص.

 بنية البرنامج  .11
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 باستخدام الشبكات تحليل غير مرمز رابعةال

GIS 

 اسبوعيا   2 

     

     

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمريكية ESRIاصدار مؤسسة  Arc GIS 10.8برانمج  /أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

األخرى  المهارات)المنقولة 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 الشبكات تحليل  ثالثةال

 GIS باستخدام

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية    المركز العلمي /القسم  .2

 GIS باستخدام تحليل الشبكات اسم / رمز المقرر .3

 حضور في المختبر أشكال الحضور المتاحة .4

 رابعةالسنة ال 2020/2021 ثانيالفصل الدراسي ال الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 18/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تحليل الشبكات تدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج نظم المعلومات الجغرافية في 

 وتطبيقاتها الجغرافية.

ورسم الخرائط وبناء  تحليل الشبكاتوامكانية االفادة منه في عمليات  ArcGIS10.8والتعريف ببرنامج 
 لما يمتاز به من مرونة وكفاءة عالية في هذا المجال. شبكية)خطية( قاعدة بيانات مكانية

 
 
 
 
 
 

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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 البنية التحتية  .11

 Arc GIS 10.8برانمج  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 خاصة أبستاذ املادة. فيديوهات خاصة بتعلم الربانمج ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ال يوجد

 بنية المقرر .01

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

 GISتعلم تطبيقات  2 0
What is a network? 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 2
Network Dataset 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS Network datasetsتعلم تطبيقات  2 3
(transportation 

networks) 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS Multimodal networkتعلم تطبيقات  2 4
datasets 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS Network Analystتعلم تطبيقات  2 5
extension 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS What's the bestتعلم تطبيقات  2 6
route? 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 7
Closest facility 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 8
Service areas 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 9
What is accessibility? 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS Evaluatingتعلم تطبيقات  2 01
accessibility 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 00
OD cost matrix 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS Vehicle routingتعلم تطبيقات  2 02
problem 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 03
3D network datasets 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 04
 اختبارات

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 05
 اختبارات

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي
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االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

.... 
us/home-https://www.esri.com/en 

https://www.youtube.com/channel/UC3_2yb

yHd2xyg9w-_1tUIXS 

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 يتم تطوير المقرر الدراسي باستمرار عن طريق مواكبة تحديث البرنامج أوال  بأول.  

 

 

 

 
 

 

 

https://www.esri.com/en-us/home
https://www.esri.com/en-us/home
https://www.youtube.com/channel/UC3_2yb_1tUIXS-yHd2xyg9w
https://www.youtube.com/channel/UC3_2yb_1tUIXS-yHd2xyg9w
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها بمقتض هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافيةالجغرافية ونظم المعلومات  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 GIS باستخدام مكاني تحليل

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  الدراسي:النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 18/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 األكاديميأهداف البرنامج  .9

 تدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج نظم المعلومات الجغرافية في الموضوعات الجغرافية

وامكانية االستفادة منه في عمليات التحليل المكاني ورسم الخرائط وبناء  ArcGIS10.8والتعريف ببرنامج 

 قاعدة بيانات مكانية لما يمتاز به من مرونة وكفاءة عالية في هذا المجال.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
       بأهمية نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات الجغرافية.تنمية معرفة الطالب  -1أ

 في دعم اتخاذ القرار المتعلق بالمكان. GISتنمية معرفة الطالب بدور  -2أ

 تنمية معرفة الطالب بالتقانات الجغرافية الحديثة. -3أ
 في علم الجغرافية والعلوم األخرى. GISتنمية معرفة الطالب بتطبيقات  -4أ

  -5أ
 -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 اكتساب مهارات في برامج نظم المعلومات الجغرافية. – 1ب 

 اكتساب مهارات التحليل المكاني. – 2ب 

       اكتساب مهارات التحليل في اختيار المكان األفضل لتوقيع األنشطة البشرية. – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 GISالطريقة العملية بالتدريب المباشر على برامج 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات العملية اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية. -ج

 يهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم في بناء األوطان. -1ج         

 يهدف المنهج الى غرس القيم العلمية في معالجة المشكالت الطبيعية والبشرية. -2ج

 يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق من خالل تقسيم الطلبة لمجاميع. -3ج

 -4ج   
 

 

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

يكتسب الطالب مهارات متميزة ومتنوعة في مجال نظم المعلومات الجغرافية األساسية والمتقدمة  -1د

 والتي تؤهله الى العمل في دوائر الدولة أو القطاع الخاص.

 -2د

 -3د

 -4د   
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 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 باستخدام مكاني تحليل غير مرمز ثالثةال

GIS 

 اسبوعيا   2 

     

     

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمريكية ESRIاصدار مؤسسة  Arc GIS 10.8برانمج  /أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

األخرى  المهارات)المنقولة 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 مكاني تحليل  ثالثةال

 GIS باستخدام

    √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحة 

 
  

 



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية    المركز العلمي /القسم  .2

 GIS تحليل مكاني باستخدام اسم / رمز المقرر .3

 حضور في المختبر أشكال الحضور المتاحة .4

 ثالثةالسنة ال 2020/2021 ثانيالفصل الدراسي ال / السنةالفصل  .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 18/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تدريب الطالب واكسابه مهارات الستعماالت برامج نظم المعلومات الجغرافية في الموضوعات الجغرافية

وامكانية االفادة منه في عمليات التحليل المكاني ورسم الخرائط  ArcGIS10.8والتعريف ببرنامج 
 وبناء قاعدة بيانات مكانية لما يمتاز به من مرونة وكفاءة عالية في هذا المجال.

 
 
 
 
 
 

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 

 
  

 

 البنية التحتية  .11

 Arc GIS 10برانمج  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 خاصة أبستاذ املادة. فيديوهات خاصة بتعلم الربانمج ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ال يوجد

 بنية المقرر .01

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

 GISتعلم تطبيقات  2 0
Geoprocessing 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 2
Puffer 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 3
Clip 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 4
Intersect 

مباشر على تطبيق 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 5
Union 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 6
Merge 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 7
Dissolve 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS Spatial Statisticsتعلم تطبيقات  2 8
Tools 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 9
Analyzing patterns 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS Average Nearestتعلم تطبيقات  2 01
Neighbor 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS Measuringتعلم تطبيقات  2 00
Geographic 
Distributions 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS Linear Directionalتعلم تطبيقات  2 02
Mean +Central 

Feature 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GIS Directionalتعلم تطبيقات  2 03
Distribution + Mean 

Center 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 +GIS Median Centerتعلم تطبيقات  2 04
Standard Distance 

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي

 GISتعلم تطبيقات  2 05
 اختبارات

تطبيق مباشر على 
 البرنامج

 اختبار عملي



  
 8الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
us/home-https://www.esri.com/en 

https://www.youtube.com/channel/UC3_2yb

yHd2xyg9w-_1tUIXS 
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 الدراسي باستمرار عن طريق مواكبة تحديث البرنامج أوال  بأول. يتم تطوير المقرر  

 

 

 

 
 

 

 

https://www.esri.com/en-us/home
https://www.esri.com/en-us/home
https://www.youtube.com/channel/UC3_2yb_1tUIXS-yHd2xyg9w
https://www.youtube.com/channel/UC3_2yb_1tUIXS-yHd2xyg9w


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة  : جامعة بغداد   
 الكلية/ املعهد:  االداب   
 القسم العلمي    : اجلغرافية ونظم املعلومات   
 0202/2/02:   اتريخ ملء امللف   

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :      أ م د حسني جرب ومسي                                           اسم املعاون العلمي :                      
 :                                                          التاريخ  :                                                          التاريخ    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية الخدمات

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/1/20 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

جغرافية الخدمات ومعرفة أنواع الخدمات من بنى تحتية او تدريب الطالب واكتسابه المهارات المعرفية في 

 مجتمعية ومعرفة معايير توزيع هذه الخدمات
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 تنمية معرفة الطالب بأهمية الخدمات       -1أ
 بتوزيع هذه الخدماتتنمية معرفة الطالب -2أ
 تنمية معرفة الطالب بمعايير توزيع الخدمات -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 اكتساب مهارات التوزيع المكاني- 1ب 
 اكتساب مهارات تحليل التوزيع المكاني - 2ب 
 اكتساب مهارات توزيع الخدمات وفق معايير عالمية       - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 الشرح والتدريب المباشر

 
 

 طرائق التقييم      

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصليه

 
 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يهدف البرنامج الى تعريف الطالب بأهمية الخدمات وتطورها أنواعها -1ج         
 المشكالت وتوفير الخدماتغرس القيم العلمية في معالجة -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 

 

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

الشخصي يكتسب الطالب مهارات في المهارات العامة التأهيلية المتعلقة بقابليه التوظيف والتطور -1د

 مجال التوزيع والتحليل ألتي تؤهله الى العمل في دوائر الدولة والقطاع الخاص
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  اسبوعيا2 جغرافية الخدمات غير مرمز الرابع

     

     

     

     
     



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .14

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

جغرافية   

 الخدمات
                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية    المركز/ القسم العلمي   .2

 جغرافية الخدمات رمز المقرر/ اسم  .3

 تعليم الكتروني وحضور في القاعة أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الثاني السنة/ الفصل  .5

 ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/1/20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب على أنواع الخدمات وتصنيفها وتوزيعها الجغرافي وتحليل هذا التوزيع
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . المهاراتية الخاصة بالمقرراألهداف   -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 إمتحان نظري  تطور الخدمات 2 االول

 إمتحان نظري  تصنيف الخدمات 2 الثاني
 إمتحان نظري  انواع الخدمات 2 الثالث
 إمتحان نظري  خدمات البنى التحتية 2 الرابع

خدمات الماء الصالح  2 الخامس 

 للشرب
 إمتحان نظري 

خدمات الصرف  2 السادس

 الصحي
 إمتحان نظري 

 إمتحان نظري  الخدمات المجتمعية 2 السابع
 

 البنية التحتية  .12

 كتب جغرافية الخدمات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الدوريات والبيانات الحكومية (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
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 يتم تطوير المقرر الدراسي عن طريق مواكبة أهم البحوث والكتب المتعلقة بجغرافيه الخدمات

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (81/8/0208)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. ليث جميد حسنياسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية الطاقة المتجددة

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 والية استخدام الطاقات المتجددةالتعرف على المعلومات يهدف البرنامج األكاديمي إلى 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 االهداف المعرفية   -1
 وزارات في منهم االستفادة و الطاقة المتجددة مجال في باحثين إعداد       -1أ

 التنموية للمشاريع االقتصادية الجدوى لدراسة الدولة
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 الخاصة بالبرنامج  األهداف المهاراتية –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 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 

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

 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  -1ج         
 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 (.التوظيف والتطور الشخصيالمهارات األخرى المتعلقة بقابلية )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

ةجغرافية الطاقة المتجددة GPd 455 الرابعة  
33  

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

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

 
 
 

 (بااللتحاق بالكلية أو المعهدوضع األنظمة المتعلقة )معيار القبول  .13

 

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
% 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( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.خلوه من االمراض، فضاًل عن 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . بالطاقة المتجددةمجموعة من الكتب التي لها عالقة 
لمجموعة من الطاقة البديلة واستخداماتها ، تكنلوجيا الطاقة البديلة المؤلف د. سعود يوسف عياشكتاب 

فولي حسنالطاقة للمؤلف سلطان ، و جغرافية المؤلفين  

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 البرنامج مخرجات التعلم المطلوبة من 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 GPd الرابعة
455 

جغرافية 

الطاقة 

 المتجددة

                √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
 GPd 455/  الطاقة المتجددة

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 32 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 18/1/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 والية استخدام الطاقة المتجددةالتعرف على المعلومات يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 األهداف المعرفية   -أ
 الجدوى لدراسة الدولة وزارات في منهم االستفادة و الطاقة المتجددة مجال في باحثين إعداد -1أ

 التنموية للمشاريع االقتصادية
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن
 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 

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

 مخرجات الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 الطاقة المتجددةجغرافية 

 )المالمح والمفاهيم والمناهج( 
محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تطور استخدام الطاقات المتجددة 4 4+3ال تقارير
 انواع الطاقات المتجددة 4 6+5ال

العوامل المؤثرة في استخدام  4 8+7ال

 الطاقات المتجددة
دور الطاقات المتجددة في احداث  4 12+9ال

 التنمية المستدامة

الجدوى االقتصادية من استخدام  4 12+ 11ال

 الطاقات المتجددة
14+13ال

+15 
التقنيات الجغرافية ومجال  6

 استخدامها في تنمية األقاليم.
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة  : جامعة بغداد   
 الكلية/ املعهد:  اآلداب   
 القسم العلمي    : اجلغرافية ونظم املعلومات   
 0202/2/02: اتريخ ملء امللف   
 
 
 
 

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :     ا م د حسني جرب ومسي                                            اسم املعاون العلمي :                      
 :                                                          التاريخ  :                                                          التاريخ    
   
 

                                                                            
    

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



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية المدن

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : الدراسي النظام  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/1/20 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تدريب الطالب واكتسابه المهارات المعرفية في جغرافية المدن ومعرفة أنواع وخصائص المدن وتوزيع 

 الحضريةاستعماالت االرض 
 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 تنمية معرفة الطالب بأهمية المدن       -1أ
 تنمية معرفة الطالب بتوزيع استعماالت االرض -2أ
 تنمية معرفة الطالب بمعايير استعماالت االرض -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 اكتساب مهارات التوزيع المكاني- 1ب 
 اكتساب مهارات تحليل التوزيع المكاني - 2ب 
 اكتساب مهارات توزيع استعماالت االرض وفق معايير عالمية       - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 الشرح والتدريب المباشر الميداني

 
 

 طرائق التقييم      

 
 

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصليه
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 يهدف البرنامج الى تعريف الطالب بأهمية المدن وتطورها وأنواعها -1ج         

 غرس القيم العلمية في معالجة المشكالت -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 

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

المهارات العامة التأهيلية المتعلقة بقابليه التوظيف والتطور الشخصي يكتسب الطالب مهارات في -1د

 في دوائر الدولة والقطاع الخاصمجال التوزيع والتحليل التي تؤهله الى العمل 
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  أسبوعيا 2 جغرافية المدن مرمزغير  الثالث



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

     

     

     

     
     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

                 أساسي جغرافية المدن  

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية ونظم المعلومات    المركز/ العلمي  القسم  .2

 جغرافية المدن رمز المقرر/ اسم  .3

 تعليم إلكتروني وحضور في القاعة أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل االول السنة/ الفصل  .5

 ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/1/20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الطالب على استعماالت االرض الحضرية وتصنيفها وتوزيعها الجغرافي وتحليل هذا التوزيعتعريف 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 

 (.التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقة بقابلية ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 إمتحان نظري  تطور المدن 2 االول

 إمتحان نظري  تصنيف المدن 2 الثاني
انواع استعماالت  2 الثالث

 االرض
 امتحان نظري 

النظريات المتعلقة في  2 الرابع

 استعماالت االرض
 امتحان نظري 

نظرية الدوائر  2 الخامس

 المتراكزه
 امتحان نظري 

 امتحان نظري  نظرية القطاع 2 السادس
 امتحان نظري  استعماالت االرض 2 السابع

 

 البنية التحتية  .12

 كتب جغرافية المدن ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الدوريات والبيانات الحكومية (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
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 عن طريق مواكبة أهم البحوث والكتب المتعلقة بجغرافيه المدنيتم تطوير المقرر الدراسي _1 ●
 
 

 



 
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافيةالقسم العلمي    :    
 (91/9/0209)اتريخ ملء امللف :    

   
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 حاسبات 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 91/9/0209 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تدريب الطالب واكسابه مهارات استخدام الحاسوب بشكل متقن من خالل المحاضرات النظرية  -1

البرامج سيات الحاسوب ومكوناته وامان الحاسوب وتراخيص ساوالعملية حيث يتم توضيح للطالب ا

 .Windows 7الطالب لنظم التشغيل ومنها نظام التشغيل  يفكما يتم تعر
تدريب الطالب واكسابه مهارات استخدام الحاسوب وتطوير معلوماته من خالل المحاضرات العملية  -2

 Microsoft Power Point, Microsoft Word))كتبية موالنظرية في استخدام البرامج ال
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -أ
      .بأهمية استخدام الحاسوب والمكونات االساسية للحاسوب تنمية معرفة الطالب   -1أ
 .تنمية معرفة الطالب  بالبرامج وانظمة التشغيل -2أ
 Microsoft Power Point, Microsoft) البرامج المكتبيةتنمية معرفة الطالب  بأهمية استخدام  -3أ

Word) 
 Microsoft)تدريب الطالب على طباعة تقارير والجدوال وغيرها من االستخدامات في برنامج -4أ

Word) ستخدام وكيفية اعداد العرض التقديمي با (Microsoft Power Point). 
  
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

التعرف على المكونات المادية والبرمجية و اكتساب مهارات في استخدام تقنيات الحاسوب- 1ب 

 .للحاسوب
 .ستخدام البرامج المكتبيةوا  Windowsاكتساب مهارات في استخدام نظام التشغيل     - 2ب 
 .اكتساب مهارات التعرف على واجهات البرامج التطبيقية وكيفية االستفادة منها -3ب
 .اكتساب مهارات الكتابة والطباعة وتقديم العروض التطبيقية باستخدام الحاسبة -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

في نشر المحاضرات للطالب اضافة الى  Google Classroomاستخدام منصات التعليم االلكتروني 

 .المحاضرات العملية في مختبرات الحاسوب
 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية والفصلية اضافة الى االمتحانات العملية في المختبر
 .الحضور في وقت المحاضرات االلكترونية والمختبرات والمناقشة خالل المحاضرات 

 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .يهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم في بناء االوطان -1ج         
العلمية وتطوير امكانياته في مجال استخدام الحاسوب  لمعالجة يهدف المنهج الى غرس القيم -2ج

 .المشكالت الطبيعية والبشرية
 .يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق واحد-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

في نشر المحاضرات للطالب اضافة الى  Google Classroomاستخدام منصات التعليم االلكتروني 

 .المحاضرات العملية في مختبرات الحاسوب
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 
 .االمتحانات الشهرية والفصلية اضافة الى االمتحانات العملية في المختبر

 .الحضور في وقت المحاضرات االلكترونية والمختبرات والمناقشة خالل المحاضرات 
 

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

يكتسب الطالب مهارات في استخدام الحاسوب وتقنياته والتي تؤهله للعمل في دوائر الدولة او القطاع -1د

 . وكذلك تعلمه استخدامات االنترنت باسلوب علمي متميز الخاص
 (Microsoft Power Point, Microsoft Word)يكتسب الطالب مهارات في استخدام برامج  -2د
 .يكتسب الطالب مهارات التوثيق االلكتروني -3د
 -4د   

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 1 1 حاسبات re7kccz االولى

     

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

إعداد خطة مسبقة لكيفية توصيل المادة العلمية للطلبة ووضع كل السبل و الوسائل التي يمكن من خاللها 
 .، وكذلك متابعة الطلبة اثناء المحاضرة وتقييم النقاشات وحضور الطلبة ايصال المادة الى الطلبة

 

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

 

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

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



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 % في شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 
طبي يثبت  مصدقة من قبل مديرية التربية، و ان يقدم فحص)علمي، أدبي( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 

 خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية )الجزء االول(. -1
 اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية )الجزء الثاني(. -2
 من خالل التصغح عبر االنترنت. -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

رمز 

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة 

) والتأهيلية المنقولة
المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 الحاسبات re7kccz االولى
 

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 باتالحاس رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 االول السنة/ الفصل  .5

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 91/9/0209 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تدريب الطالب على استخدام تقنيات الحاسوب واكسابه مهارات استخدام الحاسبة من خالل التعرف على 
. وكذلك تدريب الطالب على Windows7اجزاء الحاسوب ومكوناته المادية والبرامجية ونظم التشغيل 

 .Microsoft Word, Microsoft Power Pointاستخدام برنامج 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 االهداف المعرفية   -أ
      .تنمية معرفة الطالب  بأهمية استخدام الحاسوب والمكونات االساسية للحاسوب  -1أ
 .تنمية معرفة الطالب  بالبرامج وانظمة التشغيل -2أ
 Microsoft Power Point, Microsoft) بأهمية استخدام البرامج المكتبية تنمية معرفة الطالب  -3أ

Word) 
 Microsoft)تدريب الطالب على طباعة تقارير والجدوال وغيرها من االستخدامات في برنامج -4أ

Word) ستخدام وكيفية اعداد العرض التقديمي با (Microsoft Power Point). 
  
 . الخاصة بالمقرراألهداف المهاراتية   -ب 

التعرف على المكونات المادية والبرمجية اكتساب مهارات في استخدام تقنيات الحاسوب و- 1ب 

 .للحاسوب
 .ستخدام البرامج المكتبيةوا  Windowsاكتساب مهارات في استخدام نظام التشغيل     - 2ب 
 .االستفادة منهااكتساب مهارات التعرف على واجهات البرامج التطبيقية وكيفية  -3ب
 .اكتساب مهارات الكتابة والطباعة وتقديم العروض التطبيقية باستخدام الحاسبة -4ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 
في نشر المحاضرات للطالب اضافة الى  Google Classroomاستخدام منصات التعليم االلكتروني 

 .المحاضرات العملية في مختبرات الحاسوب
 

 طرائق التقييم      

 
 .االمتحانات الشهرية والفصلية اضافة الى االمتحانات العملية في المختبر

 .الحضور في وقت المحاضرات االلكترونية والمختبرات والمناقشة خالل المحاضرات 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .االوطانيهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم في بناء  -1ج
يهدف المنهج الى غرس القيم العلمية وتطوير امكانياته في مجال استخدام الحاسوب  لمعالجة -2ج

 .المشكالت الطبيعية والبشرية
 .يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق واحد-3ج
  
 طرائق التعليم والتعلم     

في نشر المحاضرات للطالب اضافة الى  Google Classroomاستخدام منصات التعليم االلكتروني 

 .المحاضرات العملية في مختبرات الحاسوب
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 طرائق التقييم    

 
 .االمتحانات الشهرية والفصلية اضافة الى االمتحانات العملية في المختبر

 .الحضور في وقت المحاضرات االلكترونية والمختبرات والمناقشة خالل المحاضرات 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 
يكتسب الطالب مهارات في استخدام الحاسوب وتقنياته والتي تؤهله للعمل في دوائر الدولة او -1د

 . القطاع الخاص وكذلك تعلمه استخدامات االنترنت باسلوب علمي متميز
 (Microsoft Power Point, Microsoft Word)يكتسب الطالب مهارات في استخدام برامج  -2د
 .يكتسب الطالب مهارات التوثيق االلكتروني -3د
    -4د   

 بنية المقرر  .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

ذو  جغرافي

معرفة جيدة 

 بالحاسبات

مجياوالبرا

 ت

محاضرات  اساسيات الحاسوب

الكترونية + 

محاضرات 

 عملي 

ختبارات ا

الكترونية + 

اختبارات عملية 

 بالمختبر 

   مكونات الحاسوب 4 4+3ال

 امان الحاسوب وتراخيص البرامج 4 6+5ال

 نظم التشغيل 4 8+7ال

 Microsoft word  2010برنامج 4 11+9ال

ادراج الكائنات في مايكروسوفت  4 12+ 11ال

 2010وورد 
 

مهام اضافية لمايكروسوفت وورد 

2010 
+14+13ال

15 
مقدمة عن مايكروسوفت بوربوينت  6

2010 
 

ادراج الكائنات واضافة الحركات في 
 0202مايكروسوفت بوربوينت 

 

 البنية التحتية  .12

 اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية )الجزء االول(. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية )الجزء الثاني(. 

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

المراجع التي يوصى بها                  اـ الكتب و

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , المراجع االلكترونيةب ـ 

.... 
 .Windows 7، نظام التشغيل Microsoft Officeبرنامج 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

يتم تطوير المقرر الدراسي باستمرار عن طريق مواكبة التطور في علم الحاسبات والبرامجيات مثل 
Microsoft Word, Microsoft Power Point. 

 
 



 
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافيةالقسم العلمي    :    
 (91/9/0209)اتريخ ملء امللف :    

   
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        
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 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 حاسبات 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 91/9/0209 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تدريب الطالب واكسابه مهارات استخدام الحاسوب وتطوير معلوماته من خالل المحاضرات العملية 

، وكذلك تدريب الطالب  Microsoft Excel 2010))والنظرية في استخدام استخدام البرامج الكتبية 

والتصفح والبحث على استخدام شبكات الحاسوب وكذلك استخدام االنترنت وانشاء الحساب االلكتروني 

داخل محركات البحث وكذلك توضيح اهمية االنترنت في الحياة اليومية وكذلك توضيح ايجابيات 

 .وسلبيات استخدام االنترنت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -أ
 ( Microsoft Excel 2010) بأهمية استخدام  البرامج المكتبية تنمية معرفة الطالب   -1أ
وكذلك استخدام الدوال  Microsoft Excel 2010 تنمية معرفة الطالب في عمل جداول الكترونية -2أ

 االحصائية والرسوم البيانية.

 تنمية معرفة الطالب باساسيات شبكات االنترنت وطرق التصفح والبحث في االنترنت. -3أ

 تنمية معرفة الطالب في انشاء الحساب االلكتروني وكذلك اخالقيات عالم االنترنت. -4أ

 
  
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 .ستخدام البرامج المكتبيةااكتساب مهارات في  - 1ب 
 ,عمل الجداول االلكترونية واجراء التحليالت االحصائية والرسومات البيانيةاكتساب مهارات  -2ب
 .اكتساب مهارات الرسائل والمحادثة االلكترونية وانشاء المواقع االلكترونية -3ب
 .البحث في االنترنت ومهاراتفي استخدام الشبكات اكتساب مهارات  -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

المحاضرات االلكترونية والمحاضرات العملية في مختبرات الحاسبات اضافة الى نشر فديو توضيحي عبر 

 .Google Classroomمنصات التعليم االلكتروني 

 
 طرائق التقييم      

 .الى االمتحانات العملية في المختبراالمتحانات الشهرية والفصلية االلكترونية اضافة 
 .الحضور في وقت المحاضرات االلكترونية والمختبرات والمناقشة خالل المحاضرات 

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 .يهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم في بناء االوطان -1ج         

الحاسوب تطبيقات  العلمية وتطوير امكانياته في مجال استخدام يهدف المنهج الى غرس القيم -2ج

 .لمعالجة المشكالت الطبيعية والبشرية واالنترنت
 .يهدف المنهج الى تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق واحد-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

في نشر المحاضرات للطالب اضافة الى  Google Classroomاستخدام منصات التعليم االلكتروني 

 .المحاضرات العملية في مختبرات الحاسوب
 

 
   

 طرائق التقييم  
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 .اضافة الى االمتحانات العملية في المختبرااللكترونية االمتحانات الشهرية والفصلية 

 .الحضور في وقت المحاضرات االلكترونية والمختبرات والمناقشة خالل المحاضرات 
 

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

يكتسب الطالب مهارات في استخدام الحاسوب وتقنياته والتي تؤهله للعمل في دوائر الدولة او القطاع -1د

 . وكذلك تعلمه استخدامات االنترنت باسلوب علمي متميز الخاص
 (Microsoft Excel 2010)يكتسب الطالب مهارات في استخدام برامج  -2د
 .يكتسب الطالب مهارات التوثيق االلكتروني -3د
وكذلك انشاء حساب في محركات  ارسال واستقبال الرسائل االلكترونية  يكتسب الطالب مهارات -4د   

 .والمحافظة على امنية الحاسوب البحث
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 1 1 الحاسبات  ثانيةال

     

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

خاللها  إعداد خطة مسبقة لكيفية توصيل المادة العلمية للطلبة ووضع كل السبل و الوسائل التي يمكن من
 .، وكذلك متابعة الطلبة اثناء المحاضرة وتقييم النقاشات وحضور الطلبة ايصال المادة الى الطلبة

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

 

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

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 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 ة االعدادية.% في شهاد07درجة 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 .14
 

 (.ثالثاساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية )الجزء ال -1
 (.رابعاساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية )الجزء ال -2
 . Google, Yahooباستخدام محركات البحث من خالل التصغح عبر االنترنت -3
 . Microsoft Excel 2021برنامج  -4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 
 المستوى

رمز 

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة 

) والتأهيلية المنقولة
المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 الحاسبات  ثانيةال
 

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية الجغرافية ونظم المعلومات المركز/ القسم العلمي   .2

 الحاسوب رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 االول السنة/ الفصل  .5

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 91/9/0209 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 Microsoftاستخدام برنامج وتطبيقاته المكتبية مثل  تدريب الطالب على استخدام تقنيات الحاسوب 
Excel 2010  توضيح ايجابيات وسلبيات استخدام وكذلك استخدام االنترنت والتصفح من خاللها وكذلك

 .االنترنيت
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   - أ

 ( Microsoft Excel 2010) المكتبيةتنمية معرفة الطالب  بأهمية استخدام  البرامج   -1أ
وكذلك استخدام الدوال  Microsoft Excel 2010تنمية معرفة الطالب في عمل جداول الكترونية  -2أ

 االحصائية والرسوم البيانية.

 تنمية معرفة الطالب باساسيات شبكات االنترنت وطرق التصفح والبحث في االنترنت. -3أ

 انشاء الحساب االلكتروني وكذلك اخالقيات عالم االنترنت.تنمية معرفة الطالب في  -4أ

  

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 .ستخدام البرامج المكتبيةاكتساب مهارات في ا - 1ب 
 ,اكتساب مهارات عمل الجداول االلكترونية واجراء التحليالت االحصائية والرسومات البيانية -2ب
 .الرسائل والمحادثة االلكترونية وانشاء المواقع االلكترونيةاكتساب مهارات  -3ب
 .اكتساب مهارات في استخدام الشبكات ومهارات البحث في االنترنت -4ب
     

 طرائق التعليم والتعلم      

في نشر المحاضرات للطالب اضافة الى  Google Classroomاستخدام منصات التعليم االلكتروني 

 .المحاضرات العملية في مختبرات الحاسوب
 

 طرائق التقييم      

 
 .االمتحانات الشهرية والفصلية االلكترونية اضافة الى االمتحانات العملية في المختبر

 .الحضور في وقت المحاضرات االلكترونية والمختبرات والمناقشة خالل المحاضرات 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .يهدف المنهج الى تعريف الطالب بأهمية العلم في بناء االوطان -1ج         
الحاسوب تطبيقات  يهدف المنهج الى غرس القيم العلمية وتطوير امكانياته في مجال استخدام -2ج

 .واالنترنت لمعالجة المشكالت الطبيعية والبشرية
 .تعليم ترسيخ مبدأ العمل كفريق واحديهدف المنهج الى -3ج

 -4ج   
  
 طرائق التعليم والتعلم     

في نشر المحاضرات للطالب اضافة الى  Google Classroomاستخدام منصات التعليم االلكتروني 

 .المحاضرات العملية في مختبرات الحاسوب
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 طرائق التقييم  

في نشر المحاضرات للطالب اضافة الى  Google Classroomاستخدام منصات التعليم االلكتروني 

 .المحاضرات العملية في مختبرات الحاسوب
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
للعمل في دوائر الدولة او يكتسب الطالب مهارات في استخدام الحاسوب وتقنياته والتي تؤهله -1د

 . القطاع الخاص وكذلك تعلمه استخدامات االنترنت باسلوب علمي متميز
 (Microsoft Excel 2010)يكتسب الطالب مهارات في استخدام برامج  -2د
 .يكتسب الطالب مهارات التوثيق االلكتروني -3د
االلكترونية وكذلك انشاء حساب في محركات ارسال واستقبال الرسائل   يكتسب الطالب مهارات -4د   

 .والمحافظة على امنية الحاسوب البحث

    
 بنية المقرر  .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

ذو  جغرافي

معرفة جيدة 

 بالحاسبات

مجياوالبرا

 ت

المهام االساسية لمايكروسوفت اكسل 
0202 

محاضرات 

الكترونية + 

محاضرات 

 عملي 

ختبارات ا

الكترونية + 

اختبارات عملية 

 بالمختبر 
ادراج الكائنات في مايكروسوفت  4 4+3ال

   0202اكسل 
نشاء الصيغ الرياضية في ا 4 6+5ال

 0202مايكروسوفت اكسل 
مهام اضافية في مايكروسوفت اكسل  4 8+7ال

0202 
 اساسيات الشبكات واالنترنت 4 11+9ال

 التصفح والبحث في االنترنت  4 12+ 11ال

 
+14+13ال

15 
 الرسائل والمحادثة االلكترونية 6

 
 اخالقيات عالم االنترنت

 
 

 البنية التحتية  .12

 (.ثالثوتطبيقاته المكتبية )الجزء الاساسيات الحاسوب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 (. رابعاساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية )الجزء ال

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
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المراجع التي يوصى بها                  اـ الكتب و

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
باالضافة الى استخدام  Microsoft Office 2010برنامج 

 .محركات البحث 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 يتم تطوير المقرر الدراسي باستمرار عن طريق مواكبة التطور في علم الحاسبات والبرامجيات مثل 
Microsoft Excel 2010 , وغيرها من البرامجيات والبرامج الخاصة بشبكات االنترنت. 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (91/9/0209)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        
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 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 اللغة االنكليزية

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 91/9/0209 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهـــــــدف البرنـــــــامل االكـــــــاديمي لتعلـــــــيم الولهـــــــة هقواعـــــــد اللغـــــــة االنكليزيـــــــة و همـــــــا  وكي يـــــــة ترجمـــــــة الن ـــــــو  
ــــــي ترجمــــــة  ــــــي ينهغــــــي مراعاتهــــــا   ــــــة  ومــــــا بــــــي الضــــــواه  الت ــــــي مــــــن اللغــــــة الخا ــــــة هالجغرا ي ــــــ  جغرا  ن

 اإلنكليزية الى اللغة العربية وهالعكس.
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 تعليم قواعد اللغة االنكليزية -1أ

 الترجمة العربية لنصوص جغرافية باللغة االنكليزية -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    
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 (.األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  33 اللغة االنكليزية ال يوجد السنة الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

إعداد خوة مسهقة لكي ية تو يل المادة العلمية للولهة و وضع كل السبل و الوسائل التي يمكن من خاللها 
 اي ال المادة الى الولهة.

 
 
 

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

 

يكون معيار الم اضلة هالقبول خا  هقسم القبول المركزي التاهع لدائرة الدراسات و التخوي   ي وزارة  .1
 التعليم العالي و الهحث العلمي.

للمادة العلمية و بي معيار الم اضلة  ي اختيار القسم لولهة السنة الدراسية االولى بي الدرجة الت اضلية  .2
% للمادة  على سبيل المثال يقبل الوالب  ي قسم اللغة االنكليزية  ي حال ح وله على 07غالهًا ما تكون 
 %  ي شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 

م دقة من قبل مديرية التربية  و ان يقدم  ح  وبي يثبت )علمي  أدبي( ان يقدم الوالب شهادة االعدادية 
 االمراض   ضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخ ية االخرى. خلوه من

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
 األهداف المهاراتية األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

اللغة  ال يوجد الثالثة

 االنكليزية
                 أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 اللغة االنكليزية رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الدراسي الثاني/ السنة الدراسية الثالثة السنة/ الفصل  .5

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 91/9/0209 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

هقواعـــــــد اللغـــــــة االنكليزيـــــــة و همـــــــا  وكي يـــــــة ترجمـــــــة الن ـــــــو  يهـــــــدف البرنـــــــامل االكـــــــاديمي لتعلـــــــيم الولهـــــــة 
ــــــي مــــــن اللغــــــة  ــــــ  جغرا  ــــــي ترجمــــــة ن ــــــي ينهغــــــي مراعاتهــــــا   ــــــة  ومــــــا بــــــي الضــــــواه  الت الخا ــــــة هالجغرا ي

 اإلنكليزية الى اللغة العربية وهالعكس.
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 تعليم قواعد اللغة االنكليزية -1أ
 الترجمة العربية لنصوص جغرافية باللغة االنكليزية -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
Grammer Auxiliary 
verbs Tenses: present, 
past 

محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير

 Questions and 4 4+3ال
negatives short 
answers every day 
English  

 ,Social expressions 4 6+5ال
never mind, take cave   

 Grammer present 4 8+7ال
tenses present simple, 
present continuous, 
present passive 

 Grammer past tenses 4 11+9ال
past simple, past 
perfect past continuous 

 Every day English 4 12+ 11ال
Vocabulary 

14+13ال

+15 
6 Grammer Modeal verbs 

have (got) to, can, be 
allowed to should Must  
every day English 
requests and offers 

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (91/9/0209)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 اللغة االنكليزية

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 91/9/0209 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهـــــــدف البرنـــــــامل االكـــــــاديمي لتعلـــــــيم الولهـــــــة هقواعـــــــد اللغـــــــة االنكليزيـــــــة و همـــــــا  وكي يـــــــة ترجمـــــــة الن ـــــــو  
ــــــي ترجمــــــة  ــــــي ينهغــــــي مراعاتهــــــا   ــــــة  ومــــــا بــــــي الضــــــواه  الت ــــــي مــــــن اللغــــــة الخا ــــــة هالجغرا ي ــــــ  جغرا  ن

 اإلنكليزية الى اللغة العربية وهالعكس.
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 تعليم قواعد اللغة االنكليزية -1أ

 الترجمة العربية لنصوص جغرافية باللغة االنكليزية -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 (.األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  33 اللغة االنكليزية ال يوجد السنة الثانية

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

إعداد خوة مسهقة لكي ية تو يل المادة العلمية للولهة و وضع كل السبل و الوسائل التي يمكن من خاللها 
 اي ال المادة الى الولهة.

 
 
 

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

 

يكون معيار الم اضلة هالقبول خا  هقسم القبول المركزي التاهع لدائرة الدراسات و التخوي   ي وزارة  .1
 التعليم العالي و الهحث العلمي.

للمادة العلمية و بي معيار الم اضلة  ي اختيار القسم لولهة السنة الدراسية االولى بي الدرجة الت اضلية  .2
% للمادة  على سبيل المثال يقبل الوالب  ي قسم اللغة االنكليزية  ي حال ح وله على 07غالهًا ما تكون 
 %  ي شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 

م دقة من قبل مديرية التربية  و ان يقدم  ح  وبي يثبت )علمي  أدبي( ان يقدم الوالب شهادة االعدادية 
 االمراض   ضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخ ية االخرى. خلوه من

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 كتب + مجالت + تقارير + أهحاث + 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 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
 األهداف المهاراتية األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

اللغة  ال يوجد السنة الثانية

 االنكليزية
                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 اللغة االنكليزية رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية الثانية السنة/ الفصل  .5

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 91/9/0209 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

هقواعـــــــد اللغـــــــة االنكليزيـــــــة و همـــــــا  وكي يـــــــة ترجمـــــــة الن ـــــــو  يهـــــــدف البرنـــــــامل االكـــــــاديمي لتعلـــــــيم الولهـــــــة 
ــــــي مــــــن اللغــــــة  ــــــ  جغرا  ــــــي ترجمــــــة ن ــــــي ينهغــــــي مراعاتهــــــا   ــــــة  ومــــــا بــــــي الضــــــواه  الت الخا ــــــة هالجغرا ي

 اإلنكليزية الى اللغة العربية وهالعكس.
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 تعليم قواعد اللغة االنكليزية -1أ
 الترجمة العربية لنصوص جغرافية باللغة االنكليزية -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
Grammer present, past, 
future tense 

محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 ,Vocabulary adjective 4 4+3ال تقارير
preposition 

 Grammer present 4 6+5ال
tenses present 
continuous present 
perfect 

 Grammer, Reading 4 8+7ال
 Past tenses , Past 4 11+9ال

simple,  
 Past continuous past 4 12+ 11ال

perfect 
14+13ال

+15 
6 Grammer Quantity 

much and many some 
and any 

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (91/9/0209)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 :اسم املعاون العلمي         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 اللغة االنكليزية

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

يهـــــــدف البرنـــــــامل االكـــــــاديمي لتعلـــــــيم الولهـــــــة هقواعـــــــد اللغـــــــة االنكليزيـــــــة و همـــــــا  وكي يـــــــة ترجمـــــــة الن ـــــــو  
ــــــي ترجمــــــة  ــــــي ينهغــــــي مراعاتهــــــا   ــــــة  ومــــــا بــــــي الضــــــواه  الت ــــــي مــــــن اللغــــــة الخا ــــــة هالجغرا ي ــــــ  جغرا  ن

 اإلنكليزية الى اللغة العربية وهالعكس.
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 االهداف المعرفية   -1
 تعليم قواعد اللغة االنكليزية -1أ

 الترجمة العربية لنصوص جغرافية باللغة االنكليزية -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 طرائق التقييم      

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 (.األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  33 اللغة االنكليزية ال يوجد السنة الرابعة

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

إعداد خوة مسهقة لكي ية تو يل المادة العلمية للولهة و وضع كل السبل و الوسائل التي يمكن من خاللها 
 اي ال المادة الى الولهة.

 
 
 

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

 

يكون معيار الم اضلة هالقبول خا  هقسم القبول المركزي التاهع لدائرة الدراسات و التخوي   ي وزارة  .1
 التعليم العالي و الهحث العلمي.

للمادة العلمية و بي معيار الم اضلة  ي اختيار القسم لولهة السنة الدراسية االولى بي الدرجة الت اضلية  .2
% للمادة  على سبيل المثال يقبل الوالب  ي قسم اللغة االنكليزية  ي حال ح وله على 07غالهًا ما تكون 
 %  ي شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 

م دقة من قبل مديرية التربية  و ان يقدم  ح  وبي يثبت )علمي  أدبي( ان يقدم الوالب شهادة االعدادية 
 االمراض   ضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخ ية االخرى. خلوه من

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 كتب + مجالت + تقارير + أهحاث + 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 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
 األهداف المهاراتية األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

السنة الدراسية 

 الرابعة
اللغة  ال يوجد

 االنكليزية
                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية الجغرافية ونظم المعلومات المركز/ القسم العلمي   .2

 اللغة االنكليزية رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية الرابعة السنة/ الفصل  .5

 ساعة 32 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لتعلـــــــيم الولهـــــــة هقواعـــــــد اللغـــــــة االنكليزيـــــــة و همـــــــا  وكي يـــــــة ترجمـــــــة الن ـــــــو  يهـــــــدف البرنـــــــامل االكـــــــاديمي 
ــــــي مــــــن اللغــــــة  ــــــ  جغرا  ــــــي ترجمــــــة ن ــــــي ينهغــــــي مراعاتهــــــا   ــــــة  ومــــــا بــــــي الضــــــواه  الت الخا ــــــة هالجغرا ي

 اإلنكليزية الى اللغة العربية وهالعكس.
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 األهداف المعرفية   - ج
 تعليم قواعد اللغة االنكليزية -1أ
 الترجمة العربية لنصوص جغرافية باللغة االنكليزية -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 – 1ب
  – 2ب
  – 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  –د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
Grammer the tense 
system  

محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 ,Simple, continuous 4 4+3ال تقارير
perfect, active and 
passive 

 Present perfect simple 4 6+5ال
and continuous 
grammer 

 Narrative tenses past 4 8+7ال
simple, past 
continuous,  

 Past perfect active and 4 12+1ال
passive 

 Reading and Grammer 4 12+ 11ال
14+13ال

+15 
6 Questions and 

Nagatives spoken 
English prefixes 

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 التخطيط االقليمي

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 01/0/0100 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ومفاهيم وانواع الخطط بجغرافية التخطيط والتخطيط االقليمي  الطلبة تعريف إلى األكاديمي البرنامج يهدف
  لتنمية االقاليم، فضال عن التخطيط الصناعي

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 التخطيط االقليميمعرفة ما هي  -1أ

  -3أواستعمال االمثلة على العراق الخاصة بالتخطيط االقليمي  فهم كيفية حل و معالجة المشكالت  -2أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 الخاصة بالبرنامج  األهداف المهاراتية –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 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 

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 (.التوظيف والتطور الشخصيالمهارات األخرى المتعلقة بقابلية )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 التخطيط االقليمي  الرابعة
33  

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

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

 
 

 (بالكلية أو المعهدوضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق )معيار القبول  .13

 

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
% للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على 07تكون غالبًا ما 

 % في شهادة االعدادية.07درجة اكثر من 
مصدقة من قبل مديرية التربية، و ان يقدم فحص طبي يثبت )علمي، أدبي( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 

 الثبوتية الشخصية االخرى.خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 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 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

التخطيط   الرابعة

 االقليمي

              √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
 االقليميالتخطيط 

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل الدراسي الثاني/ السنة الدراسية الرابعة

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 01/0/0100 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

بجغرافية التخطيط والتخطيط االقليمي ومفاهيم وانواع الخطط  الطلبة تعريف إلى األكاديمي البرنامج يهدف
 لتنمية االقاليم، فضال عن التخطيط الصناعي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
       باهمية التخطيطمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

 والتخطيط  الصناعي في البلدان النامية، و  التخطيطية  معرفة و فهم الطلبة بأهم المشكالت -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 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 

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 طرائق التقييم    

 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
هداف مفهوم التخطيط ، ا

 التخطيط، انواع التخطيط
محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

ماهية التخطيط االقتصادي،  4 4+3ال تقارير
العوامل التي ساعدت على 

 االتجاه المتزايد نحو التخطيط
التخطيط والمشكلة االقتصادية،  4 6+5ال

 التخلف االقتصادي واسبابه
مفهوم أسلوب التخطيط والخطة  4 8+7ال

االقتصادية ، ما أهمية التخطيط 
للتنمية القومية ، ماهية اسلوب 

 التخطيط
الخطط الصناعية ومتطلباتها  4 11+9ال

انواع الخطط االساسية ، 
 الصناعية

اساليب اعداد الخطط والبيانات  4 12+ 11ال
 التي تتطلبها

14+13ال

+15 
امثلة عن أساليب التخطيط  6

االقليمي االقليم الصناعي 
 )العراق(

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نصوص أساسية (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 ال توجد 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 ال توجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية الصناعة

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 01/0/0100 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
       .معرفة و فهم الطلبة بجغرافية الصناعة -1أ

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

 الصناعية

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 طرائق التقييم      

 
 

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 جغرافية الصناعة  الرابعة
33  

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

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

 
 

 (المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهدوضع األنظمة )معيار القبول  .13

 

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

العلمية و هي معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة  .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( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 ض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.خلوه من االمرا

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 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 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
 األهداف المهاراتية األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

جغرافية   الرابعة

 الصناعة

              √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 المقرر رمز/ اسم  .3
 جغرافية الصناعة

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 / السنة الدراسية الرابعةاالولالفصل الدراسي 

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 01/0/0100 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
       معرفة و فهم الطلبة بجغرافية الصناعة. -1أ

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

 الصناعية

 

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 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 

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 طرائق التقييم    

 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 جغرافية الصناعة 

 اهمية جغرافية الصناعة .
محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

مناهج البحث في جغرافية  4 4+3ال تقارير
 الصناعة .

المعايير المستخدمة في جغرافية 
 الصناعة

 تعريف الصناعة . 4 6+5ال
 الصناعة التحويلية .

 نشأة الصناعة  وتطورها .
 أهمية الصناعة .

 التصنيف الصناعي . 4 8+7ال
 IsIcالتصنيف الدولي  .

 التنمية الصناعية . 4 11+9ال
 التصنيع .

 النمو الصناعي . 4 12+ 11ال
انماط الهيكل الصناعي . الروابط 

 الصناعية
14+13ال

+15 
الوفورات األقتصادية .عوامل  6

 التوطن الصناعي
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نصوص أساسية (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 ال توجد 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 ال توجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 مشكالت جيوبولتيكية

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomالـ)برنامج  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
       معرفة و فهم الطلبة للمشكالت الجيوبولتيكية -1أ

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

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 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 

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 مشكالت جيوبولتيكية 346GGp الثالثة
33  

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

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

 
 
 

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

 

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

الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى 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( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 من البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة  

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

643GG الثالثة
p 

مشكالت 

جيوبولتيك

 ية

               √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 346GGpمشكالت جيوبولتيكية /  رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الثالثةالفصل الدراسي الثاني/ السنة الدراسية 

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
       معرفة و فهم الطلبة للمشكالت الجيوبولتيكية -1أ

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

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 الجيوبولتيكتعريف 

المراحل العمرية التي مر بها 

 الجيوبولتيك

محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير
الفرق بين الجغرافية السياسية و  4 4+3ال

 الجيوبولتيك

تعريف الجيوستراتيجية، و  4 6+5ال

اللوجستيك، و التكتيك، و الفرق 

 بينهما

 نظريات الدولة االستراتيجية 4 8+7ال
 نظرية هالفورد ماكندر

 نظرية القوة البحرية 4 11+9ال
 نظرية القوة الجوية

 نظرية المجال الحيوي 4 12+ 11ال
 نظرية األطراف

14+13ال

+15 
بعض من المشكالت  6

 الجيوبولتيكية التطبيقية
 مشكلة كشمير

 مشكلة الجزر اإلماراتية المحتلة
 الصحراء الغربيةمشكلة 

 
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د.اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 الجغرافية السياسية

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomالـ)برنامج  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية السياسية -1أ

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

 الطلبة الى العوامل البشرية و الطبيعية التي تؤثر في السلوك السياسي للدولةمعرفة و فهم  -3أ

 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 الجغرافية السياسية 338GPg الثالثة
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 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

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

 
 
 

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

 

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

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( الطالب شهادة االعدادية ان يقدم 
 خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دمحم محمود إبراهيم الديب، الجغرافية السياسية. .1
 الجغرافية السياسية.دمحم عبد الغني سعودي،  .2
 دمحم أزهر السماك، الجغرافية السياسية. .3
 قاسم الدويكات، الجغرافية السياسية .4

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

333GP الثالثة
g 

الجغرافية 

 السياسية
              √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 338GPgجغرافية السياسة /  رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية الثالثة

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
       معرفة و فهم الطلبة للجغرافية السياسية -1أ

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

 -4أمعرفة و فهم الطلبة الى العوامل البشرية و الطبيعية التي تؤثر في السلوك السياسي للدولة -3أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 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 

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
تعريف الجغرافية السياسية، و 

 مناهج البحث فيها
محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

المراحل التي مرت بها الجغرافية  4 4+3ال تقارير

 السياسية

عالقة الجغرافية السياسية بالعلوم  4 6+5ال

العوامل الطبيعية التي  االخرى

تؤثر في قوة و سلوك الدولة 

 السياسي
تؤثر في  العوامل البشرية التي 4 8+7ال

 قوة و سلوك الدولة السياسي

العوامل االقتصادية التي تؤثر في  4 11+9ال

 قوة و سلوك الدولة السياسي
 الحدود و أثرها في قوة الدولة 4 12+ 11ال

14+13ال

+15 
 طرق تثبيت الحدود السياسية 6

بعض من مشكالت الحدود 

 السياسية
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (91/9/0209)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 :اسم املعاون العلمي         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية حياتية

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 برنامج االعتماد المعتمد   .6
- 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
- 

 91/9/0209 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف البرنامج األكاديمي إلى تعريف الطلبة بماهية الجغرافية الحياتية، فضالً عن التعرف على 

أنواع النباتات والحيوانات والتصانيف الخاصة بالمملكتين النباتية والحيوانية، وطرق انتشار 

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

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
       .معرفة و فهم الطلبة للجغرافية الحياتية -1أ

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

 انتشار النباتات و الحيواناتمعرفة و فهم الطلبة الى اهم العوامل المؤثرة في نمو و  -3أ

 معرفة و فهم الطلبة الى أهم المناطق النباتية الرئيسة، فضالً عن أهم المناطق الحيوانية و مميزاتها. -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 

 ال توجد  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

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

 كاديمي.األ

 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 

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

 الخاصة بالطلبة

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ال توجد                                                  - -1ج         
 2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ال توجد

 
 طرائق التقييم    

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  33 جغرافية حياتية - الثالثة

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 ال ينطبق
 
 
 

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

 

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  .2
لب في قسم اللغة االنكليزية في حال حصوله على % للمادة، على سبيل المثال يقبل الطا07غالبًا 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.

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .14

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

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

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 
 المستوى

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات ) المنقولة

بقابلية األخرى المتعلقة 

التوظيف والتطور 

 (الشخصي
أ 1أ

2 
أ

3 
ب 4أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

جغرافية  - السنة الثالثة

 حياتية
             √ √ √ √ أساسي
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز/ القسم العلمي   .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

 رمز المقرر/ اسم  .3
 جغرافية حياتية/

 - أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الدراسية الثالثةالفصل الدراسي االول/ السنة 

 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 91/9/0209 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 أنواع على التعرف عن فضالً  الحياتية، الجغرافية بماهية الطلبة تعريف إلى األكاديمي البرنامج يهدف
 عن فضالً  النباتات، انتشار وطرق والحيوانية، النباتية بالمملكتين الخاصة والتصانيف والحيوانات النباتات
 العالم في والحيوانية النباتية المناطق اهم الى بايجاز التطرق

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -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

 

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 ال توجد – 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 .األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم النباتات و  بالحيوانات الخاصة األفالم عرض عن

 
 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.

 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ال توجد -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الجغرافية الحياتية باحث جغرافي 4 2+1ال
)المصطلح 

أسس  +والمفهوم(

تصنيف المملكة 

 النباتية.

محاضرات 

+  تفاعلية
 فيديو عرض

محاضرات +

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير

أسس تصنيف المملكة  4 4+3ال

العوامل التي  +الحيوانية

تتحكم بتوزيع الغطاء 

.النباتي.  

 اهمية .النبات تطور 4 6+5ال
 في الجيولوجي التاريخ
 .النباتات توزيع

 في واالنقطاع التوطن 4 8+7ال
 .الحياتية الجغرافية

العوامل المؤثرة في نمو  4 11+9ال

 النباتات.

طرق انتشار النباتات  4 12+11ال

االنتشار  الطبيعية

 الحيواني

14+13ال

+15 
المجاميع النباتية الرئيسة  6

المناطق  العالمفي 

  الحيوانية الرئيسية
 

 

 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 مجلة ناشيونال جغرافيك

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 كل المواقع االلكترونية الخاصة بالنباتات والحيوانات

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 

 العمل على الخروج بدراسات ميدانية لمناطق الغابات في العراق، فضال عن زيارة ميدانية للمحميات الطبيعية 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 الجيولوجيا العامة

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomالـ)برنامج  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 01/0/0100 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف البرنامج األكاديمي إلى التعرف على االزمنة الجيولوجيا و التغيرات الحاصلة في المناخ خالل تلك 

الفصول و كذلك وصف فروع علم الجيولوجيا و أهمية كل فرع ثم المكونات الصخرية و أهميتها في الطبيعة 

زل و البراكين والتسونامي و ثم خصائص المعادن و العناصر المكونة للصخور ثم بيان أهمية دراسة الزال

 أسباب حدوثه و هو الحركات التكتونية في العالم و السيما تحت ارضية البحار و المحيطات.
 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 معرفة ما هي االزمنة الجيولوجية -1أ

 الصخرية في الطبيعة وانواعهافهم المكونات  -2أ

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

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 طرائق التقييم      

 
 

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 جيولوجيا عامة GGg 102 األولى
33  

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 
 
 

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

 

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

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( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 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

 البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من  

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 GGg األولى
102 

جيولوجيا 

 عامة
                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
 GGg 102جيولوجيا عامة  / 

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية االولى

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 01/0/0100 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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 

أسباب حدوثه و هو الحركات التكتونية في  أهمية دراسة الزالزل و البراكين و التسونامي و
 العالم و السيما تحت ارضية البحار و المحيطات.

 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -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

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
محاضرات  تعريف العلم و فروعه

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير
 نظريات تكون االرض 4 4+3ال
 االزمنة الجيولوجية 4 6+5ال
 االزمنة الجيولوجيةتغيرات  4 8+7ال
 المعادن و العناصر 4 11+9ال
 خصائص المعادن  4 12+ 11ال
14+13ال

+15 
 الصخور و انواعها 6

 

 البنية التحتية  .12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نصوص أساسية
 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 أفالم فيديو خاصة 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ال توجد ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 الجيومورفولوجيا

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 01/0/0100 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

 

 

 
 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 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

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  -1ج         
 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 طرائق التقييم    

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 (.المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات األخرى )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

 -1د
 -2د

 ال ينطبق

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 

 ال ينطبق
 

 طرائق التقييم          

 
 

 ال ينطبق
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 جيومورفولوجيا GGe 110 األولى
33  

     

     

     

     

     
 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

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

 
 

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

 

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

للمادة العلمية و هي معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية  .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( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى. خلوه من

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 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 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
 األهداف المهاراتية األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 GGe األولى
110 

جيومورف

 ولوجيا
                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 المقرر رمز/ اسم  .3
 GGe 110جيومورفولوجيا  / 

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل الدراسي الثاني/ السنة الدراسية االولى

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 01/0/0100 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

الجيومورفولوجيا و فروع العلم و كذلك العوامل و التعرف على يهدف البرنامج األكاديمي إلى 
العمليات الجيومورفولوجيا وآثارها على التراكيب الصخرية ثم أثر المياه و الرياح و الجليد على 
التراكيب الصخرية ثم بيان آثار البراكين و الزالزل على تشكيل المظاهر الجيومورفولوجيا وآثار 

 كال الجيومورفولوجية.التجوية و التعرية في تكوين االش

 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 معرفة ما هو علم الجيومورفولوجيا -1أ

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

 الجيومورفولوجيةفهم آثار البراكين و الزالزل على تشكيل المظاهر  -3أ

 

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم التعليمطريقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
محاضرات  علم الجيومورفولوجيا و فروعه

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير
 انواع الصخور 4 4+3ال
 خصائص الصخور 4 6+5ال
 االنهار والرياح  4 8+7ال
 الجليد والبراكين 4 11+9ال
 الزالزل والصفائح القارية 4 12+ 11ال
14+13ال

+15 
 التجوية والتعرية 6

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 نصوص أساسية
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 أفالم فيديو خاصة 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 ال توجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 اجلغرافيةالقسم العلمي    :    
 91/9/0209اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :                                         د. حسني جرب ومسياسم رئيس القسم :   
 التاريخ  :                                                          التاريخ   :                                                           
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
مصادقة السيد                                                                                                       

 العميد         
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 / كلية اآلدابجامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية الموارد المائية

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

البرنامج االكاديمي على المحاضرات االلكترونية يعتمد  برنامج االعتماد المعتمد   .6
في المنصات التعليمية المتاحة والمعترف بها من قبل 

 ( مثلا Google Classroomوزارة التعليم )

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 91/9/0209 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

بجغرافياة الماوارد المائياةم وماهيتهاام وتهميتهاام  يهدف البرناامج االكااديمي للتعريا 
واصنافهام ثم يهدف الى المشكلت التاي تتعارل لهاا الماوارد المائياة فاي المناا   
الجافااة وهاابج الجافااة كمااا فااي العاارامم ومااا هااي تهاام المعالجااات لهااا  ماا  اال اا  

في منا قناا  بالحسبان الطرائ  والوسائل االحصائية لقياس الموازنة المائية ألهميتها
 الجافة 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
     معرفة الطلبة ألهمية الموارد المائية   -1أ

 معرفة الطلبة بأهم المشكلت التي تواجج الموارد المائية -2أ

 التي تواجج الموارد المائيةمعرفة وتعليم الطلبة بأهم الحلول للمشكلت   -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 التدريب على الوسائل االحصائية لقياس هحة المياه– 1ب 

 عمل الموازنة المائية – 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

هناك العديد من  رائ  التعلم منها المحاضرات النظريةم المحاضرات الفيديويةم 
االساليب االحصائيةم امثلة عن المشكلت وكيفية حلها بطرقية المحاضرات 

 التفاعلية بين االستاذ والطالب
 
 
 

 طرائق التقييم      

االسبوعية والنص   رائ  التقييم هي باالمتحانات اليومية والشهرية والنشا ات 
 ههريةم فضلا عن التقارير المقدمة من الطلبة

 
 
 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ال توجد -1ج         
 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 طرائق التقييم    

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 (.التوظيف والتطور الشخصيالمهارات األخرى المتعلقة بقابلية )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

 ال توجد-1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ال توجد
 
 
 

 طرائق التقييم          

 

 ال توجد
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  2 جغرافية الموارد المائية - الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 ال توجد
 
 

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

 

القبول العام من السادس اعدادي الى )كلية اآلداب(م ومن ثم تقسيم الطلبة 
االقسام بحسب الدرجة التفاضلية لمادة الجغرافية في السادس المقبولين على 

 تدبي ومادة الرياضيات للص  السادس علمي
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 هناك العديد من المصادر للمحاضراتم تهمها على النحو االتي:
وزارة مهدي الصحافم الموارد المائية في العرام وصيانتها من التلوثم منشورات   1

  1791االعلمم 
حيدر كمونةم الرؤى المستقبلية لتحقي  االمن المائي العربيم المعهد العراقي   2

 2212لحوار الفكرم 
فؤاد قاسم االميرم الموازنة المائية في العرام وتزمة المياه في العالمم دار ورد   3

 2211االردنية للنشر والتوزي م 



 

 
 5الصفحة 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر المقرررمز  المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

جغرافية   الثالثة

 الموارد المائية
              * * * اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 المقررنموذج وصف 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 جغرافية الموارد المائية رمز المقرر/ اسم  .3

 اونلين أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي )كورسات( السنة/ الفصل  .5

 ساعة دراسية 32 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 91/9/0209 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 الدراسي المقررأهداف .8

يهاادف البرنااامج االكاااديمي والمقاارر للتعرياا  بجغرافيااة المااوارد المائيااةم وماهيتهااام 
وتهميتهام واصنافهام ثم يهدف الى المشاكلت التاي تتعارل لهاا الماوارد المائياة فاي 
المنا   الجافة وهبج الجافة كما في العرامم وما هي تهم المعالجات لهاا  ما  اال ا  

ان الطرائ  والوسائل االحصائية لقياس الموازنة المائية ألهميتهاا فاي منا قناا بالحسب
 الجافة 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 معرفة الطلبة بأهمية الموارد المائية-1أ
 معرفة الطلبة بالمشكالت التي تواجه الموارد المائية-2أ
 العمل على ايجاد الحلول للمشكالت التي تواجه الموارد المائية في العراق خاصة -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  بالمقرراألهداف المهاراتية الخاصة  –ب 

 التدريب على الوسائل االحصائية لقياس هحة المياه– 1ب 

 عمل الموازنة المائية – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

هناك العديد من  رائ  التعلم منها المحاضرات النظريةم المحاضرات الفيديويةم 
االساليب االحصائيةم امثلة عن المشكلت وكيفية حلها بطرقية المحاضرات 

 التفاعلية بين االستاذ والطالب
 طرائق التقييم      

االسبوعية والنص   رائ  التقييم هي باالمتحانات اليومية والشهرية والنشا ات 
 ههريةم فضلا عن التقارير المقدمة من الطلبة

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ال توجد -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ال توجد

 طرائق التقييم    

 ال توجد
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 ال توجد -1د
 -2د
 -3د
    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعريف بالموارد  باحث جغرافي 4 االول+ الثاني

 المائية
محاضرات 

تفاعلية 

 +فيديوية

االمتحانات 

الفصلية 

والشهرية 

 والتقارير
أهمية الموارد  4 الثالث +الرابع

 المائية وتصنيفها
التوزيع الجغرافي  4 الخامس +السادس

 للموارد المائية
الموارد المائية في  4 السابع + الثامن

الوطن العربي 

 والعالم
في أزمة المياه  4 التاسع + العاشر

 العالم
مشكالت الموارد  4 12الحادي عشر +ال

المائية وكيفية 

 معالجتها
برامج تطبيقية  6 15+  14+ 13ال

لقياس الموازنة 

المائية والقياسات 

الهيدرولجية 

 االخرى

استعمال 

المعادالت 

الرياضية 

وبالبرامج 

 االحصائية

حل لتمارين 

المعادالت 

 الرياضية

 

 

 البنية التحتية  .12

 ال توجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

مهدي الصحاف، الموارد المائية في العراق وصيانتها من  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 .1976التلوث، منشورات وزارة االعالم، 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
الخاصة بالموارد المائية في العراق والوطن كل المصادر 

 العربي

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 :البنك الدولي إلدارة الموارد المائيةموقع 

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/wa
terresourcesmanagement 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 القيام برحالت ميدانية ألهم السدود والسدات والمشاريع االروائية لكي يتم االفادة من المعلومات النظرية للطلبة

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (91/9/0209)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د.اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 منهج البحث العلمي الجغرافي

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 91/9/0209 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف البرنامج االلكتروني للتعريف بماهية البحث العلمي وما هي الطرائق والوسائل التي يتم بها كتابة 
البحوث والتقارير العلمية مع االهتمام بالبحث الجغرافي، وطرائق ووسائل استعمال المصادر وكيفية كتابتها، 

عينة المبحوثة، فضالً  عن اهم المناهج البحث والعينات الجغرافية وانواعها واهميتها وكيفية اختيارها بحسب ال
 الجغرافية والجغرافية المعاصرة ووسائل البحث الحديثة.

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 المجتمع تطور في العلمي البحث أهمية       -1أ
 العلمي البحث إعداد كيفية -2أ
 وأنواعها العينات -3أ
 المصادر كتابة أسس -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 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 

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 
 

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق أو المساقرمز المقرر  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

منهج البحث العلمية  ال يوجد الثانية
 الجغرافي
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 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 

 (المعهدوضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو )معيار القبول  .13

 

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
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( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 الشخصية االخرى.خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

عباس علي التميمي، سحاب خليفة السامرائي، البحث الجغرافي منهج وتطبيق، دار الحكمة،  .2
 .2712األولى، لندن، الطبعة 

إعداد  –محسن عبد الصاحب المظفر، تقنيات البحث المكاني وتحليالته عرض الطرائق  .3
 .2770األطروحة الجغرافية ومراحل انجازها، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
المهاراتية األهداف  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

منهج   السنة الثانية

البحث 

العلمي 

 الجغرافي

                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 المعلومات الجغرافيةالجغرافية ونظم  المركز/ القسم العلمي   .2

 منهج البحث العلمي الجغرافي رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة الدراسية الثانية/ الفصل الدراسي االول السنة/ الفصل  .5

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 91/9/0209 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يهدف البرنامج االلكتروني للتعريف بماهية البحث العلمي وما هي الطرائق والوسائل التي يتم بها كتابة 
البحوث والتقارير العلمية مع االهتمام بالبحث الجغرافي، وطرائق ووسائل استعمال المصادر وكيفية كتابتها، 

عينة المبحوثة، فضالً  عن اهم المناهج البحث والعينات الجغرافية وانواعها واهميتها وكيفية اختيارها بحسب ال
 الجغرافية والجغرافية المعاصرة ووسائل البحث الحديثة.

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 المجتمع تطور في العلمي البحث أهمية       -1أ
 العلمي البحث إعداد كيفية -2أ
 وأنواعها العينات -3أ
 المصادر كتابة أسس -4أ
  -5أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
أهميةةة البحةةث العلمةةي فةةي تطةةور 

 .المجتمع
محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

كيفية إعداد البحث العلمةي )كيفيةة  4 4+3ال تقارير

تنةةةةاول الظةةةةاهرة الجغرافيةةةةة فةةةةي 

 الدراسة، اختيار موضوع البحث، 
اختيةةةةار عنةةةةوان البحةةةةث، تحديةةةةد  4 6+5ال

منطقةةةة الدراسةةةة، تحديةةةد مشةةةكلة 

البحث، فرضيات البحةث، أهةداف 

 .(الدراسة، أهمية البحث
المناهج البحثية )المنهج النظامي،  4 8+7ال

اإلقليمةةةي، الوصةةةفي، التةةةاريخي، 

 .(التطوري، المحصولي
العينةةةةةةةةات وأنواعهةةةةةةةةا )العينةةةةةةةةة 

العشوائية، العينةة النظامية، العينة 

 (الطبقية، العينة المركبة
مصةةةةادر البيانةةةةات والمعلومةةةةات  4 11+9ال

)الكتةةةب المخصصةةةة فةةةي مجةةةال 

البحةةةةةث، الدراسةةةةةات والبحةةةةةوث 

المتعلقةةةةةةة بموضةةةةةةةوع البحةةةةةةةث، 

الةةةةةةةةةةةةةةةةدوريات والنشةةةةةةةةةةةةةةةةرات 

 .(المتخصصة،
الةةةدوائر والمؤسسةةةات الحكوميةةةة  4 12+ 11ال

المتعلقةةة بموضةةوع البحةةث، نظةةم 

المعلومةةةات الجغرافيةةةة، اسةةةتخدام 

تقنيات االتصال الحديثة، استخدام 

اإلنترنةةةةةخ، الخةةةةةرائط الخاصةةةةةة 

بمنطقةةةةةةةة الدراسةةةةةةةة، الدراسةةةةةةةة 

 الميدانية



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

14+13ال

+15 
أسس كتابة المصادر )كيفية كتابة  6

 .(المصادر والهوامش
المكتبةةة االفتراضةةية ودورهةةا فةةي 

 رفد البحث العلمي من المصادر
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيخ , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 استراليا االقليميةجغرافية 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 دراسة حيث الجغرافية، فروع بين ومكانتها االقليمية، الدراسة ماهية على التعرف إلى األكاديمي البرنامجيهدف 
 استراليالقارة  والبشرية واالقتصادية الطبيعية الخصائص وتحليل

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 معرفة ما هية الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية -1أ 

 معرفة الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشرية -2أ 
 تحليل تلك الخصائصفهم دور الجغرافية  في  -3أ 

 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 طرائق التقييم      

 
 

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

جغرافية استراليا  ال يوجد االولى
 االقليمية

33  

     

     

     

     
     

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

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

 
 

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

 

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

لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  معيار المفاضلة في اختيار القسم .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( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

                 اساسي استراليا ال يوجد االولى

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 وصف المقرر نموذج

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 بغداد: كلية اآلدابجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 جغرافية استراليا االقليمية رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 االولالسنة الدراسية االولى/ الفصل الدراسي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة حيث الجغرافية، فروع بين ومكانتها االقليمية، الدراسة ماهية على التعرف إلى األكاديمي البرنامجيهدف 
 استراليالقارة  والبشرية واالقتصادية الطبيعية الخصائص وتحليل
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق  .11

 األهداف المعرفية   -أ
 معرفة ما هية الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية -1أ 

 معرفة الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشرية -2أ 
 فهم دور الجغرافية  في تحليل تلك الخصائص -3أ 

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 ماهية الدراسة اإلقليمية

 الموقع والمساحة
محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 البنية الجيولوجية 4 4+3ال تقارير

 مظاهر التضاريس 4 6+5ال
 المناخ والعوامل المؤثرة فيه

 االقاليم المناخية 4 8+7ال
 االقاليم النباتية

 انطقة التربة 4 11+9ال
 الموارد المائية

 السكانخصائص  4 12+ 11ال
 النشاط الزراعي 

14+13ال

+15 
 النشاط الصناعي 6

 النقل والمواصالت
 التجارة الداخلية والخارجية

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 الفكر الجغرافي

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

كر و الفكر الجغرافي في العصور بجغرافية الفإلى تعريف الطلبة  يهدف البرنامج األكاديمي
 فضاًل عن الفكر الجغرافي الحديث، وطرائق التدريس الحديثة. االزمنة المختلفة،و 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 الجغرافي الفكر عن فضلاً المختلفة، االزمنة و العصور في الجغرافي الفكر و الفكر  بجغرافية       -1أ

 .الحديث
 -2أ
 -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 طرائق التقييم      

 
 

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 
 (.األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

السنةًالدراسيةً
 االولى

  33 الفكرًالجغرافي -

     

     

     

     
     

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 الفلسفي الجانب يخص بما سنة لكل البرنامج في تغير إحداث
 
 

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

 

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

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

 
 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم  .14

 كتب + مجالت + تقارير + أبحاث

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

السنة الدراسية 

 االولى
الفكر  

 الجغرافي
                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ألهمًخصائصًالمقررًومخرجاتًالتعلمًالمتوقعةًمنًالطالبًتحقيقهاً ًا مقتضيا يوفرًوصفًالمقررًهذاًإيجازاًا

عماًإذاًكانًقدًحققًاالستفادةًالقصوىًمنًفرصًالتعلمً ًا المتاحة.ًوالبدًمنًالربطًبينهاًوبينًوصفًمبرهنا

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 الفكر الجغرافي رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 / السنة الدراسية االولىالثانيالفصل الدراسي 

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 الجغرافي الفكر عن فضالً  المختلفة، االزمنة و العصور في الجغرافي الفكر و الفكر  بجغرافية -1أ

 .الحديث
 -2أ
  -3أ
 -4أ
ً -5أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
ً-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 البدددايات االولددى لفكددر الجغرافددي

العصددددور الفكددددر الجغرافددددي فددددي 

 القديمة

محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير
الفكددددر الجغرافددددي العربددددي قبددددل  4 4+3ال

الفكددر الجغرافددي العربددي االسددالم 

 االسالمي
مسداهمة  حركة الكشف الجغرافدي 4 6+5ال

 العرب في الكشوف الجغرافية
 الحديثةالكشوف الجغرافية  4 8+7ال
 االلمانية المدارس الحديثة 4 11+9ال
 االمريكية االنكليزية الفرنسية 4 12+ 11ال
14+13ال

+15 
المدرسددددددة الجغرافيددددددة العربيددددددة  6

 المعاصرة
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 نصوصًأساسية

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

....ً
 



 

 
 9الصفحة 
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ً
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 الزمن الرباعيجغرافية 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomالـ) برنامج برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

بماهية الزمن الرباعي والسمات العامة للمناخ في هذا الزمن، من  الطلبة تعريف إلى األكاديمي البرنامج يهدف
 واالشكال الناتجة عنها ثم ماهية االدلة الجيومورفولوجية

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
    لزمن الرباعيمعرفة و فهم الطلبة لجغرافية ا -1أأ

 المؤثرة في تكوينات الزمن الرباعيمعرفة و فهم الطلبة للعوامل الطبيعية  -2أ

 للزمن الرباعيالمناخية معرفة و فهم الطلبة الى اهم الخصائص  -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 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 

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 طرائق التقييم    

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

الزمن الرباعيجغرافية   الرابعة  
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 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

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

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

 

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

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

 
 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم  .14

 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

جغرافية   الرابعة

الزمن 

 الرباعي

             √ √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
 جغرافية الزمن الرباعي

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 الدراسية الرابعةالفصل الدراسي الثاني/ السنة  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

بماهية الزمن الرباعي والسمات العامة للمناخ في هذا الزمن، من  الطلبة تعريف إلى األكاديمي البرنامج يهدف
 واالشكال الناتجة عنها ثم ماهية االدلة الجيومورفولوجية

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
    لزمن الرباعيمعرفة و فهم الطلبة لجغرافية ا -1أأ

 المؤثرة في تكوينات الزمن الرباعيمعرفة و فهم الطلبة للعوامل الطبيعية  -2أ

 المناخية للزمن الرباعيمعرفة و فهم الطلبة الى اهم الخصائص  -3أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
السمات العامة لمناخ العصر 

الرباعي، طبيعة عصر 
 الباليستوسين

محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير
عصور المطر في صحاري  4 4+3ال

 العالم االسالمي
مالمح العصر الجليدي في  4 6+5ال

مختلف النطاقات المناخية على 
 وجه األرض وامكانيه تصنيفه

احداث الباليستوسين في المناطق  4 8+7ال
المدارية وشبه المدارية، تغيرات 
المناخ الباليستوسينية في نطاق 

 العروض العليا
والبيئية  األدلة الجيومورفولوجية 4 11+9ال

على المناخات القديمة، االدلة 
على المناخ الحار، االدلة على 

المناخ البارد، االدلة على المطر 
 والجفاف

االرسابات والظاهرات  4 12+ 11ال
الجيومورفولوجية المختلفة عن 

 الجليد والمطر
14+13ال

+15 
تذبذب مستوى سطح البحر  6

والظاهرات المرتبطة به، 
الحجرية، المدرجات االرصفة 

النهرية، التغيرات الهيدرولوجية 
 في الزمن الرباعي

 

 البنية التحتية  .12



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , االلكترونيةب ـ المراجع 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جيومورفولوجية تطبيقية

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomالـ) برنامج برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الدراساة ومنااهج له، التطبيقية الميادين وأهم الجيومورفولوجيا بعلم الطلبة تعريف إلى األكاديمي البرنامج يهدف
 تطبيقاا  كالل  التطبيقياة الجيومورفولوجياا لدراساة البحا  وساال  عان فضا اً التطبيقياة، الجيومورفولوجيا لعلم
 .الجيومورفولوجية الدراسا  نتالج

 
 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 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 بالبرنامج  األهداف المهاراتية –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 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 

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         
 -2ج
 -3ج
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 (.التوظيف والتطور الشخصيالمهارات األخرى المتعلقة بقابلية )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 
 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 جيومورفولوجيا تطبيقية GAG 218 الثانية
33  

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 ال ينطبق

 
 
 

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

 

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

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 
 ة االعدادية.% في شهاد07درجة 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 .14

الجيومورفولوجيـــا التطبيقيـــة(، وزارة التعلـــيم العـــالي تغلـــب جـــرجي، داود، علـــم أشـــكال ســـط  األرض التطبيقـــي ) .1
والبحـــث العلمــــي، الجامعــــة المستنصــــرية، كليــــة التربيــــة، الــــدار الجامعيــــة للطباعــــة والنشــــر والترجمــــة، البصــــرة، 

2772. 
 .2770حسن رمضان سالمة، أصول الجيومورفولوجيا، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن،  .2

وفيق حسين الخشاب، احمد سعيد حديد، عبد العزيز حميد الحديثي، الجيومورفولوجيا التطبيقية، الجزء الثاني، 
الطبعة االولى، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل، 

1897. 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 اختياريأم 
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 GAG الثانية
218 

جيومورف

ولوجيا 

 تطبيقية

             √ √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ألهمًخصالصًالمقررًومخرجا ًالتعلمًالمتوقعةًمنًالطالبًتحقيقهاًيوفرً ًا مقتضيا وصفًالمقررًهلاًإيجازاًا

عماًإلاًكانًقدًحققًاالستفادةًالقصوىًمنًفرصًالتعلمًالمتاحة.ًوالبدًمنًالربطًبينهاًوبينًوصفً ًا مبرهنا

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
 GAG 218جيومورفولوجيا تطبيقية / 

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية الثانية

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الدراسةة ومناهج له، التطبيقية الميادين وأهم الجيومورفولوجيا بعلم الطلبة تعريف إلى األكاديمي البرنامج يهدف
 تطبيقةات كةذل  التطبيقيةة الجيومورفولوجيةا لدراسةة البحةث وسةائل عةن فضةالً  التطبيقية، الجيومورفولوجيا لعلم
 .الجيومورفولوجية الدراسات نتائج

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -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

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

 ية الفصل و قبل االمتحان النهائي والتقاريرامتحان ثان في نهامنتصف الفصل، فضالً عن 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
ً-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
أهم  الجيومورفولوجيا تعريف

الميادين التطبيقية 

 للجيومورفولوجيا

محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير
مناهج الدراسة لعلم  4 4+3ال

ابعاد  الجيومورفولوجيا التطبيقية

 .الجيومورفولوجيا التطبيقية
الدراسة الموقعية لتكوينات  4 6+5ال

)أوالً الصخور، مظاهر السطح 

 ثانيا التربة(.
 التعرية وانواعها

تطبيقات نتائج الدراسات  4 8+7ال

  الجيومورفولوجية.
دور الجيومورفولوجيا في  4 11+9ال

 تخطيط وبناء الطرق.
دور الجيومورفولوجيا في  4 12+ 11ال

 تخطيط المطارات.
14+13ال

+15 
دور الجيومورفولوجيا في  6

تخطيط مشاريع السدود 

دور  والخزانات.

الجيومورفولوجي في التحقق من 

 وجود الموارد الطبيعية.
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

....ً
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 أساليب كمية

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 محاضرات في األساليب الكمية       -1أ

 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 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      

 
 

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 أساليب كمية GQm 222 الثانية
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 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

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

 
 
 

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

 

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

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  .2
للغة االنكليزية في حال حصوله على % للمادة، على سبيل المثال يقبل الطالب في قسم ا07غالبًا 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.

 
 البرنامجأهم مصادر المعلومات عن  .14

  ،0897االحصاء  الصناعي، عبد الحسين زيني، جامعة بغداد 
  ،0891االحصاء الجغرافي، عبد الرزاق البطيحي، جامعة بغداد 
  ،8779االحصاء الوصفي، عبد الرحمن الشرنوبي، القاهرة 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
المهاراتية األهداف  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 GQm الثانية
222 

اساليب 

 كمية
                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
 GQm 222اساليب كمية / 

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية الثانية

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
       محاضرات في األساليب الكمية -1أ

 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 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 

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 مفهوم االسلوب الكمي

 تطبيقات كمية في الجغرافية
 االسلوب الكمي في الجغرافية
االسلوب الكمي في جغرافية 

 الصناعة

محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير

االسلوب الكمي في جغرافية  4 4+3ال

 السكان

جغرافية االسلوب الكمي في  4 6+5ال

 المناخ

 تحويل الدرجات الحرارية 4 8+7ال
 قياس نمو السكان

 تطبيقات في جغرافية الزراعة 4 11+9ال
قياس الكمي في ارتفاعات 

 الحشائش

قياس كمي في أثر دوائر  4 12+ 11ال

 العرض على الزراعة
 منحنى لورنز

14+13ال

+15 
 قياس التركز و التشتت الصناعي 6

التنوع و التخصص قياس 

 الصناعي
 التباين في قياس ظاهرة جغرافية

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 نظريات الموقع الصناعي

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomالـ) برنامج برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تن يددالبرردد ابتلبرليةيةيددالردد  لبر ةنددال لإردد لليهدد البرنامدداألكلبيمددا ي  
 برلوسعلف لب ابكلبرلناينلبر كام لرلوزيعلبرصناعاتلألعلبرلاميزلعة لبرعابق

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
       معرفة و فهم الطلبة لجغرافية المواقع الصناعية -1أ

 معرفة و فهم الطلبة للتباينات المكانية للمواقع الصناعية -2أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 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 

 والتقارير ان النهائي.منتصف الفصل، فضالً عن امتحان ثان في نهاية الفصل و قبل االمتح

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

نظريات الموقع  ال يوجد  السنة الرابعة
 الصناعي

33  

     

     

     

     
     

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

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

 

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

 

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

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

 
 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم  .14

 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 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

السنة الدراسية 

 الرابعة
نظريات  ال يوجد

الموقع 

 الصناعي

                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 نظريات الموقع الصناعي رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الدراسي الثاني/ السنة الدراسية الرابعة السنة/ الفصل  .5

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تن يددالبرردد ابتلبرليةيةيددالردد  لبر ةنددال لإردد لليهدد البرنامدداألكلبيمددا ي  
 ف لب ابكلبرلناينلبر كام لرلوزيعلبرصناعاتلألعلبرلاميزلعة لبرعابقبرلوسعل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
       معرفة و فهم الطلبة لجغرافية المواقع الصناعية -1أ

 الصناعيةمعرفة و فهم الطلبة للتباينات المكانية للمواقع  -2أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 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 

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 نظرية الموقع االقل كلفة لألنتاج

 نظرية الفريد ويبر
محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 نظرية اوكست لوش 4 4+3ال تقارير
 نظرية ادجار هوفر

 نظرية االرباح 4 6+5ال
 نظرية السوق

 الروابط الصناعية 4 8+7ال
االفقية الروابط العمودية و  

 الروابط القطاعية و الشبكية 4 11+9ال
 الروابط المتعددة و طرق قياسها

 الوفورات االقتصادية 4 12+ 11ال
 الوفورات الداخلية و الخارجية

14+13ال

+15 
 معايير قياس الصناعة 6

 االنماط الموقعية لتوزيع الصناعة
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 االقليمية افريقياجغرافية 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 دراسة حيث الجغرافية، فروع بين ومكانتها االقليمية، الدراسة ماهية على التعرف إلى األكاديمي البرنامجيهدف 
 افريقيالقارة  والبشرية واالقتصادية الطبيعية الخصائص وتحليل

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 معرفة ما هية الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية -1أ 

 معرفة الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشرية -2أ 
 تلك الخصائص فهم دور الجغرافية  في تحليل -3أ 

 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 طرائق التقييم      

 
 

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  33 االقليمية افريقياجغرافية  ال يوجد االولى

     

     

     

     
     

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

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

 
 

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

 

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

لطلبة السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  معيار المفاضلة في اختيار القسم .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( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 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 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

                 اساسي افريقيا ال يوجد االولى

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 بغداد: كلية اآلدابجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 االقليمية افريقياجغرافية  رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانيالسنة الدراسية االولى/ الفصل الدراسي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة حيث الجغرافية، فروع بين ومكانتها االقليمية، الدراسة ماهية على التعرف إلى األكاديمي البرنامجيهدف 
 افريقيالقارة  والبشرية واالقتصادية الطبيعية الخصائص وتحليل
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 والتعلم والتقييم مخرجات المقرر وطرائق التعليم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 معرفة ما هية الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية -1أ 

 معرفة الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشرية -2أ 
 فهم دور الجغرافية  في تحليل تلك الخصائص -3أ 

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 ماهية الدراسة اإلقليمية

 الموقع والمساحة
محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 البنية الجيولوجية 4 4+3ال تقارير

 مظاهر التضاريس 4 6+5ال
 المناخ والعوامل المؤثرة فيه

 االقاليم المناخية 4 8+7ال
 االقاليم النباتية

 انطقة التربة 4 11+9ال
 الموارد المائية

 السكانخصائص  4 12+ 11ال
 النشاط الزراعي 

14+13ال

+15 
 النشاط الصناعي 6

 النقل والمواصالت
 التجارة الداخلية والخارجية

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (01/0/0100)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د.اسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية التربة

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
       معرفة و فهم الطلبة لجغرافية التربة -1أأ

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

 الى اهم الخصائص الطبيعية و الكيميائية للتربةمعرفة و فهم الطلبة  -3أ

 معرفة و فهم الطلبة الى التوزيع الجغرافي للترب في العالم -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 طرائق التقييم      

 
 

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

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

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 طرائق التقييم    

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 جغرافية التربة ال يوجد الثانية
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 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

مناقشتها و تسلسل االفكار للوصول الى النتائج و التأثير في الطالب من خالل طريقة عرض المعلومات و 
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.
 
 

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

 

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
% 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( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 لمستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.خلوه من االمراض، فضاًل عن ا

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

+ًمجلتً+ًتقاريرً+ًأبحاثً+ًتقاريرًمنًخللًالجوالت6891ًًجغرافيةًالتربة،ًعليًحسينًالشلش،ً
 الميدانية

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
المهاراتية األهداف  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

جغرافية  ال يوجد الثانية

 التربة
             √ √ √ √ أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ألهمًخصائصً ًا مقتضيا المقررًومخرجاتًالتعلمًالمتوقعةًمنًالطالبًتحقيقهاًيوفرًوصفًالمقررًهذاًإيجازاًا

عماًإذاًكانًقدًحققًاالستفادةًالقصوىًمنًفرصًالتعلمًالمتاحة.ًوالبدًمنًالربطًبينهاًوبينًوصفً ًا مبرهنا

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافيةالجغرافية ونظم المعلومات  المركز/ القسم العلمي   .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
 جغرافية التربة 

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانية/ السنة الدراسية االولالفصل الدراسي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
       لجغرافية التربةمعرفة و فهم الطلبة  -1أ

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

 معرفة و فهم الطلبة الى اهم الخصائص الطبيعية و الكيميائية للتربة -3أ

 معرفة و فهم الطلبة الى التوزيع الجغرافي للترب في العالم -4أ

 . الخاصة بالمقرر األهداف المهاراتية  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 طرائق التقييم      

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

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

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
ً-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
محاضرات  عن علم التربةنبذة تاريخية 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 تقارير
 عالقة علم التربة بالعلوم االخرى 4 4+3ال

ًمبررات و أهمية دراسة التربة:.

 مناهج دراسة علم التربة:. 4 6+5ال
 تعريف التربة، افاق التربة

 وظائف التربة 4 8+7ال
في تكوين العوامل المؤثرة 

ًالتربة:.

 عمليات تكوين التربة:. 4 11+9ال
 المكونات المعدنية:.

 الخصائص الطبيعية للتربة  4 12+ 11ال
 أ.الخصائص الكيميائية.

 ب. الخصائص الفيزياوية:.
التوزيع الجغرافي للترب في 

ًالعالم:.

14+13ال

+15 
 تصنيف الترب الملحية:. 6

مشاكلها و الترب في العراق و 

 طرق معالجتها
 

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

....ً
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

ً
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

   

 واملعاهد كلياتلل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 

 

 بغداداجلامعة  :    
 اآلدابالكلية/ املعهد:     
 ونظم املعلومات اجلغرافيةاجلغرافية القسم العلمي    :    
 (81/8/0208)اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 أ.م.د. ليث جميد حسنياسم املعاون العلمي :         أ.م.د. حسني جرب ومسي     اسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
      



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 المركز / القسم العلمي  .2
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية الطاقة

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس آداب في الجغرافية

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي )كورسات(

 (Google classroomبرنامج الـ) برنامج االعتماد المعتمد   .6

 - المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

التعرف على ماهية جغرافية الطاقة بأنواعها المتجددة و غير المتجددة من حيث الطاقة الشمسية، و الرياح، و 

الطاقة غير المتجددة مثل النفط و الغاز الطبيعي و الفحم المد و الجزر، و الطاقة المائية... الخ، فضالً عن أنواع  

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 االهداف المعرفية   -1
 .التعرف على ماهية جغرافية الطاقة  -1أ

 فهم اهم انواع الطاقة المتجددة -2أ
 فهم اهم انواع الطاقة غير المتجددة  -3أ

 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 
 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، 

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

 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 طرائق التقييم    

 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 جغرافية الطاقة ال يوجد الثانية
33  

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

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

 
 
 

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

 

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

السنة الدراسية االولى هي الدرجة التفاضلية للمادة العلمية و هي  معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة .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( ان يقدم الطالب شهادة االعدادية 
 خلوه من االمراض، فضاًل عن المستمسكات الثبوتية الشخصية االخرى.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

رمز  المستوى/ السنة 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج 3ج 2ج 1ج

4 
 4د 3د 2د 1د

جغرافية  ال يوجد الثانية

 الطاقة
                 اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة بغداد: كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي   .2

 جغرافية الطاقة رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل الدراسي الثاني/ السنة الدراسية الثانية

 ساعة 32 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .المتجددة غير و المتجددة مصادرها اهم و الطاقة بجغرافية الطلبة تعريف إلى األكاديمي البرنامج يهدف
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 األهداف المعرفية   -أ
 .المتجددة غير و المتجددة مصادرها اهم و الطاقة  بجغرافية -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 فضالً  األستاذ، و الطلبة بين ما المواضيع مناقشة يتم و الدراسي، الفصل أسابيع على المواضيع تقسيم يتم و
 األكاديمي بالبرنامج الخاصة المواضيع لفهم بالمادة الخاصة األفالم عرض عن

 
 

 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 

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د
 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوعأو / اسم الوحدة 

باحث  4 2+1ال

 جغرافي
 مصادر الطاقة المتجددة

 الطاقة الشمسية
محاضرات 

تفاعلية+عر

ض فيديو 

+محاضرات 

 نظرية

امتحانات + 

انشطة+ 

 طاقة الرياح 4 4+3ال تقارير

 طاقة المد والجزر 4 6+5ال
 الطاقة المائية 4 8+7ال

 الطاقة الحرارية و االرضية 4 12+9ال

 طاقة الهيدروجين 4 12+ 11ال
 طاقة الكتلة الحيوية

14+13ال

+15 
 مصادر الطاقة غير المتجددة 6

 الفحمي الغاز الطبيع النفط
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشـراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  0201 - 0202للعام الدراسي 

 

 اسم الجامعة : بغداد

 اسم الكلية :  اآلداب

 ونظم المعلومات الجغرافية الفرع العلمي : الجغرافية  

 (17/1/2021تاريخ ملء الملف :  )

 اسم االستاذ : أ.م.د. وسام احمد رشيد 

 

                                         : التوقيع                                            التوقيع :               

 اسم معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                    القسمرئيس اسم          

   أ.م.د. حسين جبر وسمي                                  

                              2021  التاريخ :    /     /                                  2021التاريخ :     /    /           

              

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

  : اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 2021التاريخ :     /     / 

 التوقيع :

 

 مصادقة السيد عميد الكلية                                                                 
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافية القسم الجامعي / المركز  .2

 نظم المعلومات الجغرافية ) نظري ( 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

 0201/  1/ 17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تمكنه منواستخداماتها وبالتالي س ةمعرفة اساسيات برنامج نظم المعلومات الجغرافي تمكين الطالب من
 خرائط لظواهر مختلفة اعداد ورسم 
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

 نظم المعلومات أهمية  على  عرفواتي -1أ

       ـ معرفة كيفية استخدامها واالستفادة منها 2

  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 اساسيات نظم المعلومات الجغرافية التعرف على  ـ 1ب النظري :الجان - 1ب 

 ـ التعرف على استخدامها 2

 ـ فوائد ومضار نظم المعلومات 3

 ـ معرفة كيفية استخدام هذا البرنامج في رسم الخرائط 4

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 

 المحاضرة 

   

 

 طرائق التقييم      

 ناقشةتقييم يومي من الم  

 اختباران تحريريان 

 التفكير مهارات-ج

   -1ج         

 اساسيات نظم المعلومات معرفة  -2

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  باعداد خرائط تمكن الطلبة من القيام  -3ج

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

 

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

والتي يمكن  ونظم المعلومات الجغرافية  عديدة منها على سبيل المثال مادة الخرائط مواضيع

االستفادة منها في اي وزارة وكذلك مادة الموارد المائية والجيمورفولجي يمكن االستفادة 

 منهما في وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة.
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 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 مستوى / السنةال

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

   ثانيةال
نظم المعلومات 

 الجغرافية / نظري

 (ساعتان2)

  

  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 31تتطلب )

 )نظام فصلي(
    

     

     

    

    
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

- 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضول معيار القب .14

 

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي (

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 . 0212،دار الصفا ، عمان ،  0طـ نظم املعلومات اجلغرافية اسس وتطبيقات ، دكتور خلف حسني علي ،1
 . 0227، مكتبة اليازوري ، عمان ، 1، دكتور جنيب عبد الرمحن الزيدي ، ط افيةنظم املعلومات اجلغر  ـ0
 .0222، دار امليسرة ، عمان ، 1، دكتور مسيح امحد عودة ،ط نظم املعلومات اجلغرافيةـ اساسيات 3
ر الصـــفا ، ، دا1ــــ التم يـــل ا رائطـــي الفعـــايف ملتغـــع امبـــة ر نظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة ، رائـــد   ـــع الفـــار  ،ط2

0210. 
 وهنالك مصادر اخرى ومتعددة 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

 لثانيةا
  

معلومات نظم 

ة جغرافي

 نظري

     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 لجغرافيةقسم ا القسم الجامعي / المركز .2

 نظم المعلومات الجغرافية  / نظري  اسم / رمز المقرر .3

    البرامج التي يدخل فيها .4

  حضور  أشكال الحضور المتاحة .5

  فصلي الفصل / السنة .6

 ( ساعة31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 0201/  1/ 17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

خرائط عن تصميم اعداد و  اساسيات نظم المعلومات الجغرافية و ةمعرفو   تمكين الطالب من فهم 
 طريقها

 

 

 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم  المعرفة-أ

 أهمية نظم المعلومات  على  عرفواتي -1أ

       ـ معرفة كيفية استخدامها واالستفادة منها 2

  

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 التعرف على اساسيات نظم المعلومات الجغرافية  ـ 1الجانب النظري : - 1ب 

 ـ التعرف على استخدامها 2

 ـ فوائد ومضار نظم المعلومات 3

 ـ معرفة كيفية استخدام هذا البرنامج في رسم الخرائط 4

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة 

 المحاضرة 

   

 

 طرائق التقييم      

  يومي من المناقشةتقييم  

 اختباران تحريريان 

 مهارات التفكير -ج

   -1ج                  

 معرفة اساسيات نظم المعلومات الجغرافية  – 2    

 تمكن الطلبة من القيام باعداد خرائط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   -3ج    

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

 طرائق التعليم والتعلم     

   –التفكير المنطقي 

 
 طرائق التقييم    

 يومية امتحانات  االسئلة المباشرة ، 

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

 ال ينطبق
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتب حويف نظم املعلومات اجلغرافية  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (
  

) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الخدمات االجتماعية 

  الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية (
 ال ينطبق

 

 مقرربنية ال .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
نظم المعلومات الجغرافية مفهوم  حفظ وفهم

 ، مدخل عام .

المحاضرة 

 والمناقشة
 اسئلة شفهية

2 
 حفظ وفهم 2

 نظم المعلومات الجغرافيةمهام 
المحاضرة 

 والمناقشة
 ئلة شفهيةاس

3 
نظم مميزات ومتطلبات  حفظ وفهم 2

 المعلومات الجغرافية .

المحاضرة 

 والمناقشة
 اسئلة شفهية

4-5 
نظم مكونات ونوع البيانات في  حفظ وفهم 4

 المعلومات الجغرافية

المحاضرة 

 والمناقشة
 اسئلة شفهية

6-7 

 -نظام تحديد المواقع العالمي فهم 4

تعريف نظام تحديد المواقع 

 العالمي ومفهومه واستخداماته

. 

المحاضرة 

 والمناقشة

 اسئلة شفهية

8 2 

مكونات نظام تحديد المواقع  فهم

كيف يتم تحديد الموقع  -العالمي

بدقة في نظام تحديد المواقع 

العالمي وبعض الحقائق عنه 

 . ومصادر الحطأ فيه

المحاضرة 

 والمناقشة

 اسئلة شفهية

9 
معلومات الجغرافية عالقة نظم ال وتطبيق فهم 2

 .بالعلوم األخرى

المحاضرة 

 والمناقشة

 اسئلة شفهية

10-

11 

الدور المنهجي لنظم المعلومات  وتطبيق فهم 4

 الجغرافية

المحاضرة 

 والمناقشة

 اسئلة شفهية

12-

13 

مشاريع تطبيقية في نظم  وتطبيق فهم 4

 المعلومات الجغرافية
 تطبيقات عملية

 

14-

15 
4 

يع تطبيقية في نظم مشار وتطبيق فهم

 المعلومات الجغرافية
 تطبيقات عملية
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 القبول  .13

 شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها ) االدبي والعلمي ( المتطلبات السابقة

 تحدد من عمادة الكلية أقل عدد من الطلبة 

 من عمادة الكليةتحدد  أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 بغداداجلامعة  :    
 االدابالكلية/ املعهد:     
 اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافيةالقسم العلمي    :    
 2021-1-16تاريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :                   ا.م.د. حسين جبر وسمياسم رئيس القسم :     
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الاداب -جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم املعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني
 لغة الانكليزية

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية .4

 :النظام الدراسي  .5
 أخرى/مقررات /سنوي 

 فصلي 

  برنامج االعتماد المعتمد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى .7

 2021\1\16 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعليم الطالب املفاهيم الاساسية في اللغة الانكليزية من القواعد واملحادثة ومهارات الكتابة والقراءة في اللغة الانكليزية

لكي يكون متمكن من حفظ هذه تعليم الطالب و حفظه للمصطلحات و املفاهيم و املعاني الجغرافية باللغة  الانكليزية 

 املادة و الاستفادة منها في اثناء د ارسته في املراحل الجامعية الالحقة سواء كانت البكالوريوس او املاجستير او الدكتواره.

 تدريب الطالب كيفية استخدام و الاستفادة من املصادر الجغرافية املوجودة في اللغة الانكليزية في املكتبات

 

 

 

 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
    تنمية معرفة الطالب باهمية اللغة الانكليزية في التواصل املعرفي بين مختلف الثقافات .    -1أ

 تعزيز ادراك الطالب باهمية القدرة على معرفة املصطلحات واملفاهيم الخاصة بالجغرافية في اللغة الانكليزية . -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

المفاهيم الموجودة في أثناء شرح المحاضرة تم توضيح او إعطاء طالب المرحلة األولى في قسم الجغرافية 

  عدة مصطلحاتضمن المنهج المحدد من قبل الوزارة ، وكذلك فقد اجتهد استاذ المادة على تعليم الطلبة 
 .بيعي و البشريالط جغرافية باللغة االنكليزية و تضم هذه المصطلحات الجغرافيا بفرعيها

 
 
 

 طرائق التقييم      

 تم التقييم من خالل االمتحانات اليومية و الشهرية و الفصليةي
 
 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 يهدف المنهج الى تعريف الطلبة باهمية العلم كاساس لبناء البلدان. -1ج         

 كفريق واحد . يهدف المنهج الى تعريف الطلبة باهمية العمل -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

تم تقسيم المحاضرات الى قسمين : القسم االول تضمن اعطاء الطلبة المنهج المخصص لهم من مهارات 
المحادثة ومراجعة قواعد اللغة االنكليزية تبعا لما مخطط له في المنهج الرسمي وكذلك عرض مقاطع 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 بهذا الخصوص .صوت وفيديوات متنوعة 
باللغة االنكليزية بما يتناسب و إمكانات و   تضمن تدريس الطلبة المصطلحات الجغرافية لثانيالقسم ااما 

الطلبة اكبر قدر ممكن من   قدرات و مستويات الطلبة لكنني كمدرس للمادة تمكنت من إعطاء
بعدم معرفتهم و   أتضح ليالمصطلحات التي و من خالل اختالطي بطلبة الماجستير و الدكتوراه 

 . إطالعهم على هذه المصطلحات التي تدرس للمرحلة االولى من قسم الجغرافية
 
 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 

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

املهارات اللغوية في اللغة الانكليزية والتي ترفع من مؤهالته للعمل في شركات يكتسب الطالب العديد من  -1د

 القطاع الخاص والعام .

 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  اسبوعيا  2 اللغة االنكلزية غير مرمز االولى

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .14



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 اهم المصادر هو كتاب : 
New headway , Beginner, Student’s book, Oxford university press. 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أساسي

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
العامة والتأهيلية  المهارات

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

2020 - 2021 
 غير مرمز

اللغة 

 االنكلييزية
       √ √       √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

     المركز/ القسم العلمي   .2

  رمز المقرر/ اسم  .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  السنة/ الفصل  .5

  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13



 

 
 11الصفحة 

 
  

 

   
 
 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 ا.م.د. تغريد احمد عمران عيسى
 

 

 

 

 بغداداجلامعة  :    
 االدابالكلية/ املعهد:     
 اجلغرافيةاجلغرافيا ونظم املعلومات القسم العلمي    :    
  1/1/0201اتريخ ملء امللف :    

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم املعاون العلمي :                                                                 أ.م.د.حسني جرب ومسياسم رئيس القسم :      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
مصادقة السيد                                                                                                       

 العميد         
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب /جامعة بغداد التعليميةالمؤسسة  .1

 اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 جغرافية العراق الطبيعية

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 كورسات

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 الجغرافي بين الطلبةنشر الوعي -2     بجغرافية بلدنا العراقتعريف الطلبة  -1 .1

 الخرائط الطوبوغرافيةاستخدام اكسابهم مهارة  -4   تظاريس بلدهممساعدة الطلبة على التعرف  -3
 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 
 
 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
    الجغرافية الطبيعية للعراقتنمية معرفة الطالب باهمية موضوع    -1أ
 الطوبوغرافيةتنمية معرفة الطالب باهمية المقدرة على قراءة الخارطة -2أ
 االجزاء الطبيعية في بلدهتعريف الطالب على اهم  -3أ
  -5أ
 -4أ
  
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 الجغرافية الطبيعية للعراق مفهوم معرفة - 1ب 
 االقسام التضاريسية الكبرى في العراقمعرفة   - 2ب
  قراءة الخرائط الطوبوغرافيةتعلم  – 3ب
 
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعليم االلكتروني
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االلكترونيةاالمتحانات اليومية والشهرية والفصلية 
 
 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 طوبوغرافية بلدهيهدف المنهج الى تعريف الطالب باهمية معرفة  -1ج         

 يهدف المنهج الى تعريف الطالب باهمية معرفة مناخ بلده -2ج
 يهدف المنهج الى تعريف الطالب باهمية معرفة الموارد المائية في بلده -3ج

 بلده انواع الترب فييهدف المنهج الى تعريف الطالب باهمية معرفة  -4ج   
 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 (.األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 

الطقسية التي تؤهله للعمل في قطاعات الطوبوغرافية و تكسب الطالب مهارات قراءة الخرائط -1د

 مختلفة للعمل
 تكسب الطالب مهارة القدرة على استخدام االجهزة المناخية والقياس بواسطتها-2د
 -3د
 -4د   

 
 
 
 
 
 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  اسبوعيا  2 جغرافية العراق الطبيعية  الرابعة

     

     

     

     
     

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 كتاب حماضرات يف جغرافية العراق/ د. جاسم اخللف
 كتاب املناخ احمللي د. امحد سعيد حديد واخرون

 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي   

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة بغاد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية قسم الجغرافيا ونظم المعلومات    المركز/ القسم العلمي   .2

 جغرافية العراق الطبيعية رمز المقرر/ اسم  .3

 تعليم الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 الرابعةالسنة   2121/2121االول الفصل الدراسي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/1/2321 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 العامة للعراقكجزء من الجغرافيا جغرافية العراق الطبيعية دريب الطالب وتعريفة بموضوع ت
  الجهزة المناخيةتعريفه بانواع 

 قدرة التعرف على مناخ بلده وموارده الطبيعيةتدريبه على 
 
 
 
 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر 13

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .2

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
التعرف على الموقع 

الجغرافي للعراق 

 ومساحته

الموقع الجغرافي 

 للعراق ومساحته

المحاظرةوالم

 ناقشة 

والجانب 

العملي بقياس 

 العناصر

 االمتحان

 الثاني

 والثالث

 والرابع
6 

التعرف على التركيب 

 الجيولوجي للعراق
 التركيب الجيولوجي 

المحاظرة 

 والمناقشة

والجانب 

العملي بقياس 

 العناصر

 االمتحان

 والخامس

والسادس 

 والسابع
6 

معرفة االقاليم 

التضاريسة الكبرى في 

 العراق

االقاليم التضاريسة 

 الكبرى في العراق
المحاظرة 

 والمناقشة 
 االمتحان

الثامن 

 والتاسع
4 

التعرف على مناخ 

 العراق
االقاليم المناخية  انواع

  في العراق

المحاظرة 

والمناقشة 

واستخدام 

 الخرائط

 االمتحان

العاشروالحا

  دي عشر
4 

التعرف على انواع 

 الترب 
 التربة

المحاظرة 

والمناقشة 

واستخدام 

 الخرائط

 االمتحان

الثاني 

عشروالثال

 ث عشر
4 

التعرف على اقاليم 

النبات الطبيعي في 

  العراق

النواع اخذ نماذج 

الغابات في العالم 

ودراسة مناخها 

 المحلي 

المحاظرة 

والمناقشة 

واستخدام 

 الخرائط

 االمتحان

الرابع عشر 

والخامس 

 عشر
4 

التعرف على اهم 

الموارد المائية في 

 العراق
 الموارد المائية

المحاضرة  

 والمناقشة 
 االمتحان



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   
يتم تطوير المقرر الدراسي من خالل االضافة اليه سنويا اجزاء من البحوث الحديثة التي تتالئم معطياتها مع 

 .الرابعة المرحلة الدراسية
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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي

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

حة . ويصاحبه من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتا

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  القسم العلمي .2

 المشكالت الزراعيةجغرافية  او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي أخرى  مقررات/ سنوي/ :النظام الدراسي .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وموضوعاتها  مفهوما وتعريفا بمادة التنميةيهدف البرنامج االكاديمي الى تعرف وفهم وادراك وتدريب الطلبة 

 ً أشكال وكيفية التعامل مع الموضوع والمتطلبات  ،مع العلوم االخرىا بالجغرافية ووأهميته اوعالقته ،تفصيليا

للوصول الى الحقائق الجغرافية  اتها على االقاليم الجغرافية المتنوعةوتطبيق التنمية  ومؤشراتها ومقاييسها،

 ودورها في التنمية

 تقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم وال مخرجات البرنامج  .10

  االهداف المعرفية  - أ

 المعرفة والفهم  -أ

 بمواضيع المشكالت الزراعيةمعرفة وفهم الطلبة  -1أ

 والعلوم االخرىوالجغرافية المشكالت الزراعية مواضيع معرفة وفهم الطلبة للعالقة بين  -2أ

 وضع الحلول للمشكالت الزراعيةمعرفة وفهم الطلبة لمتطلبات   -3أ

 المشكالت الزراعيةتفاصيل موضوعات طلبة معرفة وفهم ال -4أ

 وتعديل المشكالت الزراعيةدارة وبرامج إل وضع نماذج لخططمعرفة وفهم الطلبة بكيفية   -5أ

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 . لمشكالت الزراعيةفي المعرفة الكاملة بمواضيع اتنمية مهارات الطلبة   - 1ب

 وتصحيح المشكالت الزراعيةوتخطيط وإدارة الطلبة  في  تطبيق وحل تنمية مهارات   - 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ،محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة ومطبوعة في بداية الفصل الدراسي

فضال  ،ين الطلبة واالستاذويتم مناقشة المواضيع ماب ،ويتم تقسيم المواضيع على اسابيع الفصل الدراسي

 ،لكل صور التنميةعن حل المعادالت الرياضية الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج االكاديمي  

لتعديل المشكالت التي قد تظهر  والمعرفة في إدارة والتخطيط  لبرامج التنميةتدريب الطلبة لحل وأيضاً 

 .في أي اقليم جغرافي

 طرائق التقييم      

 على اربعة محاورهي: ،م تقييم الطلبة والبرنامج االكاديمييت

 من خالل التحضير اليومي والمناقشة بين الطلبة وقياس مدى استيعاب الطالب للمواضيع .1

 وتكليف الطلبة بواجبات  االمتحانات الشفهية والتحريرية واليومية .2



  
 2الصفحة 

 
  

 صل .االختبار التحريري في بداية و منتصف الفصل واختبار في نهاية الف .3

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المعرفة العلمية بحيثيات الموضوعمهارات  -1ج         

 ةالمشكالت الزراعيبمهارات  انجاز البحوث الخاصة  -2ج

 في البحوث الجغرافية وخصوصيات المشكالت الزراعية مهارات استعمال البيانات  -3ج

 مستقبالوبكل أشكالها مشكالت الزراعية بوضع المهارات التوصل الى التوقعات   -4ج

 لمشكالتمهارات وإمكانية وضع الخطط والبرامج ووضع نمذجة مناسبة لكل أشكال ا -5ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 العلمي التطبيقي –الفلسفيالتفكير المنطقي 

 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة 

 الواجبات والكتابة التقارير العلمية  

 تختباراجتياز االا  

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

 توسيع دائرة التفكير المنطقي المبني المعرفة العلمية -1د

 هر الجغرافية  في المشكالت الزراعية وإمكانية عالجهاابراز دور الظوا -2د

 في إيجاد الثقة بالطلبة الباحثينالتحفيز  -3د

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  يا  ساعتين  اسبوع المشكالت الزراعية  

     

 للتطور الشخصي التخطيط  .12

 لحل المشكالت الزراعية دى الباحثين  في وضع وإدارة خطط التنميةالثقة ل عوزرإجاد 

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

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 مواضيع الجغرافية الزراعية كل الكتب والمصادر واالبحاث في 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية العامة  اراتالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 أساسي مشكالت زراعية  فصلي

                   
                    

                   



  
 4الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

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.

 جامعة بغداد/ كلية االداب يةالمؤسسة التعليم .1

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية    / المركز القسم العلمي  .2

 DO821)نظري(/ مشكالت زراعية اسم / رمز المقرر .3

 تواصل اليكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020/2021الفصل الثاني /السنة الثانية  الفصل / السنة .5

 ساعة 30 لي(عدد الساعات الدراسية )الك .6

 16/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ،يهدف البرنامج االكاديمي الى تعرف وفهم وادراك وتدريب الطلبة بعلم الديموغرافيا مفهوما وتعريفا

والمتطلبات الديموغرافية السكانية وكيفية التعامل مع البيانات  ،وعالقته وأهميته مع العلوم االخرى

 وتطبيق واستعمال المعادالت الرياضية ألثبات الحقائق الجغرافية السكانية . ،السكانية

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

واالحاطة بالمشكالت المعرفة  1 1

 الزراعية وألية الحلول

بمفهوم التعريف 

لمشكالت وماهية ا

 الزراعية

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  2 2

 الزراعية وألية الحلول

تطور مفهوم 

 المشكالت الزراعية

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  2 3

 الزراعية وألية الحلول

المشكالت عالقة 

ية الزراعية بالجغراف

 والعلوم االخرى

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  2 4

 الزراعية وألية الحلول

المناهج المتبعة في 

دراسة المشكالت 

 الزراعية

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  2 5

 الزراعية وألية الحلول

المحاضرة  همشكلة ملوحة الميا

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  3 6

 الزراعية وألية الحلول

المحاضرة  مشكلة ملوحة التربة

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  2 7

 الزراعية وألية الحلول

االفات واالدغال 

 الزراعية

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  ةعلمي

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  4 8

 الزراعية وألية الحلول

المحاضرة  مشكلة التصحر 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

 اختباراتالمحاضرة مشكلة التوسع المعرفة واالحاطة بالمشكالت  3 9



  
 5الصفحة 

 
  

  علمية والمناقشة الحضري الزراعية وألية الحلول

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  4 10

 وألية الحلول الزراعية

المحاضرة  التغيرات المناخية

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  2 11

 الزراعية وألية الحلول

المحاضرة  العمالة الزراعية 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  2 12

 الزراعية وألية الحلول

المحاضرة  التسويق الزراعي

 المناقشةو

 اختبارات

  علمية

المعرفة واالحاطة بالمشكالت  1 13

 الزراعية وألية الحلول

االختبار  االختبار الفصلي

 الفصلي

االختبار 

 الفصلي

 البنية التحتية  .11

 مخلف شالل مرعي ، الجغرافية الزراعية   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الجغرافية الزراعية، باسم اليا ماضي 

 علم المناخ الزراعي، سالم هاتف احمد اساسيات في 

 الجغرافية الزراعية، دمحم محمود الديب 

 الكتب والبحوث والتقارير بكل أشكالها  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 المكتبات( ونيةرالمواقع االلكت( 

 الحكومية والدولية )المنظمات( البيانات المتوفرة 

 الدراسات الميدانية 

 

               جع التي يوصى بها  ـ الكتب والمراا

 ( .... ،التقارير ،المجالت العلمية) 

 أي مصدر يعرض تفاصيل الموضوع

 أي مصدر يعرض تفاصيل الموضوع مواقع االنترنيت  ،ب ـ المراجع االلكترونية

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

يات  برامجتب وتقارير عالمية  ومتابعة من كمتابعة مستجدات المقرر من خالل متبعة االصدارات الجديدة   

 واالعالنات العالمية )المؤتمرات العالمية والمحلية( الحاسوب
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 1الصفحة 

 
  

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

ه وصف من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحب

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  القسم العلمي .2

 االحصاء الجغرافي او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 ليفص سنوي /مقررات /أخرى  :النظام الدراسي .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف البرنامج االكاديمي الى تعرف وفهم وادراك وتدريب الطلبة بعلم االحصاء وعالقته بعلم الجغرافيا  

ياضية االحصائية وكيفية التعامل معها في حقول علم والعلوم االخرى مفهوما وتعريفا، والمتطلبات الر

 الجغرافيا المختلفة، واستعمال وتطبيق  المعادالت االحصائية الرياضية ألثبات الحقائق الجغرافية.

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .10

 االهداف المعرفية   - أ

 المعرفة والفهم  -أ

 الطلبة بعلم االحصاء وعالقته بعلم الجغرافيامعرفة وفهم  -1أ

 معرفة وفهم الطلبة للعالقة بين علم االحصاء وتطبيقاته الجغرافية والعلوم االخرى -2أ

 معرفة وفهم الطلبة لمتطلبات علم االحصاء وتطبيقاته الجغرافية  -3أ

 تطبيقها في علم الجغرافيامعرفة وفهم الطلبة النواع المعدالت الرياضية الخاصة بعلم االحصاء و -4أ

معرفة وفهم الطلبة بكيفية استعمال  اهم المعدالت الرياضية االحصائية التي من الممكن االفادة منها   -5أ

 في علم الجغرافيا، ألنجاز البحوث الجغرافية المتنوعة

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ضية الخاصة بعلم االحصاء.تنمية مهارات الطلبة  بأستعمال المعادالت الريا - 1ب

تنمية مهارات الطلبة  في  تطبيق وحل المعادالت الرياضية االحصائية واستعمالها في حل المشاكل   - 2ب

 الجغرافية المتنوعة .

 طرائق التقييم      

 يتم تقييم الطلبة والبرنامج االكاديمي، على اربعة محاورهي:

 ين الطلبة وقياس مدى استيعاب الطالب للمواضيعمن خالل التحضير اليومي والمناقشة ب .1

 االمتحانات الشفهية والتحريرية واليومية .2

 ) حل المعادالت الرياضية  االحصائية وتطبيقها في فروع الجغرافيا المختلفة ( بشكل منفرد او مجاميع .3

 االختبار التحريري في بداية و منتصف الفصل واختبار في نهاية الفصل .. 4

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 مهارات تطبيق المعادالت الرياضية الخاصة بعلم ااالحصاء في حل المشاكل الجغرافية  -1ج         

 مهارات  انجاز البحوث الخاصة بعلم االحصاء الجغرافي -2ج

 مهارات استعمال البيانات االحصائية  في البحوث الجغرافية  -3ج

انات الرياضية االحصائية للتوصل الى حل المشكالت  الجغرافية الحالية مهارات تحليل البي  -4ج

 والمستقبلية.



  
 2الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 حل المشكالت الجغرافية –التفكير المنطقي الرياضي 

 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة 

 حل تمارين ومسائل تطبيقية رياضية خاصة باالحصاء الجغرافي 

 تحريريان اختباران 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

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

تطوير قدرة الباحثين والباحثات الجغرافيين في حل المشاكل الجغرافية بطرق علمية احصائية  رياضية 

 مما يساعدهم على ايجاد فرص عمل بعد تخرجهم .،وبأستخدام البرامجيات المتخصصة بعلم االحصاء 

 طرائق التقييم          

 بنية البرنامج   .11

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق مساقرمز المقرر أو ال

 عملي     نظري      

  ساعتين باالسبوع االحصاء الجغرافي غير مرمز االولى

 للتطور الشخصي  التخطيط  .12

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 طط مهارات المنهجمخ

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

هداف الوجدانية األ

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 أساسي االحصاء الجغرافي  االولى

                   
                    

                   



  
 4الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

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

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  ين وصف والبد من الربط بينها وب .المتاحةالتعلم مبرهنا

 .البرنامج

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1
 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  / المركز علمي القسم ال .2
 علم االحصاء الجغرافي )نظري( اسم / رمز المقرر .3
 تعليم اليكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4
 / السنة الدراسية االولىلثانيالفصل الدراسي ا  الفصل / السنة .5
 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 16/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 أهداف المقرر .8

يهدف البرنامج االكاديمي الى تعرف وفهم وادراك وتدريب الطلبة بعلم االحصاء وعالقته بعلم الجغرافيا  

صائية وكيفية التعامل معها في حقول علم والمتطلبات الرياضية االح ،والعلوم االخرى مفهوما وتعريفا

 المعادالت االحصائية الرياضية ألثبات الحقائق الجغرافية.  وتطبيق واستعمال ،الجغرافيا المختلفة
 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 المعرفة والفهم  -أ

 عالقته بعلم الجغرافيامعرفة وفهم الطلبة بعلم االحصاء و -1أ

 معرفة وفهم الطلبة للعالقة بين علم االحصاء وتطبيقاته الجغرافية والعلوم االخرى -2أ

 معرفة وفهم الطلبة لمتطلبات علم االحصاء وتطبيقاته الجغرافية  -3أ
 فيامعرفة وفهم الطلبة النواع المعدالت الرياضية الخاصة بعلم االحصاء وتطبيقها في علم الجغرا -4أ
معرفة وفهم الطلبة بكيفية استعمال  اهم المعدالت الرياضية االحصائية التي من الممكن االفادة   -5أ

   منها في علم الجغرافيا، ألنجاز البحوث الجغرافية المتنوعة
  مقرر.بال  الخاصة يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب   

 بأستعمال المعادالت الرياضية الخاصة بعلم االحصاء.  تنمية مهارات الطلبة - 1ب

تنمية مهارات الطلبة  في  تطبيق وحل المعادالت الرياضية االحصائية واستعمالها في حل   - 2ب

 المشاكل الجغرافية المتنوعة .

 طرائق التعليم والتعلم      

 ،ملة ومطبوعة في بداية الفصل الدراسيمحاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كا

فضال  ،ويتم مناقشة المواضيع مابين الطلبة واالستاذ ،ويتم تقسيم المواضيع على اسابيع الفصل الدراسي

عن حل المعادالت الرياضية االحصائية لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج االكاديمي  لعلم االحصاء 

وتطبيق المعادالت الرياضية الخاصة بعلم االحصاء الجغرافي، فضال عن تدريب الطلبة لحل  ،الجغرافي

 وتقسيم الطلبة لمجاميع بشكل يغطي مفردات مادة علم االحصاء الجغرافي .
 طرائق التقييم      

 على اربعة محاورهي: ،يتم تقييم الطلبة والبرنامج االكاديمي

 استيعاب الطالب للمواضيعمن خالل التحضير اليومي والمناقشة بين الطلبة وقياس مدى  .1



  
 5الصفحة 

 
  

 االمتحانات الشفهية والتحريرية واليومية .2
) حل المعادالت الرياضية  االحصائية وتطبيقها في فروع الجغرافيا المختلفة ( بشكل منفرد او  .3

 بشكل مجاميع
 االختبار التحريري في بداية و منتصف الفصل واختبار في نهاية الفصل . .4

 ية األهداف الوجدانية والقيم -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 مهارات التفكير -ج

 مهارات تطبيق المعادالت الرياضية الخاصة بعلم ااالحصاء في حل المشاكل الجغرافية  -1ج

 مهارات  انجاز البحوث الخاصة بعلم االحصاء الجغرافي -2ج

 لجغرافية مهارات استعمال البيانات االحصائية  في البحوث ا -3ج

مهارات تحليل البيانات الرياضية االحصائية للتوصل الى حل المشكالت  الجغرافية الحالية   -4ج

 والمستقبلية.
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة 
 حل تمارين ومسائل تطبيقية رياضية خاصة باالحصاء الجغرافي 
 اختباران تحريريان 

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

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

تطوير قدرة الباحثين والباحثات الجغرافيين في حل المشاكل الجغرافية بطرق علمية احصائية  رياضية 

  مما يساعدهم على ايجاد فرص عمل بعد تخرجهم .،البرامجيات المتخصصة بعلم االحصاء  وبأستخدام
 بنية المقرر .11

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

تعلم الحصاء الوصفي  2 1

 واالستداللي

اختبارات شفوية  قشةالمحاضرة والمنا التعريف بعلم االحصاء

 وتحريرية

تعلم الحصاء الوصفي  2 2

 واالستداللي

عالقة االحصاء بالعلوم 

الجغرافية المختلفة والعلوم 

 االخرى

اختبارات شفوية  المحاضرة والمناقشة

 وتحريرية

تعلم الحصاء الوصفي  2 3

 واالستداللي

اختبارات شفوية  المحاضرة والمناقشة تصنيف وتنظيم البيانات

 تحريريةو

تعلم الحصاء الوصفي  2 4

 واالستداللي

 تمارين تطبيقية تطبيقات رياضية العينة وانواعها

تعلم الحصاء الوصفي  2 5

 واالستداللي

 تمارين تطبيقية تطبيقات رياضية كيفية استخراج حجم العينة

تعلم الحصاء الوصفي  2 6

 واالستداللي

تعريف البيانات المبوبة 

 وغير المبوبة

 تمارين تطبيقية يقات رياضيةتطب

تعلم الحصاء الوصفي  2 7

 واالستداللي

مقاييس النزعة المركزية / 

  الوسط الحسابي

 تمارين تطبيقية تطبيقات رياضية

تعلم الحصاء الوصفي  2 8

 واالستداللي

مقاييس النزعة المركزية / 

 الوسيط

 تمارين تطبيقية تطبيقات رياضية

تعلم الحصاء الوصفي  2 9

 االستدالليو

مقاييس النزعة المركزية / 

 المنوال

 تمارين تطبيقية تطبيقات رياضية

 تمارين تطبيقية تطبيقات رياضيةمقاييس التشتت / تعلم الحصاء الوصفي  2 11



  
 6الصفحة 

 
  

 االنحراف المتوسط واالستداللي

تعلم الحصاء الوصفي  2 11

 واالستداللي

مقاييس التشتت / 

 االنحراف المعياري

 تمارين تطبيقية ضيةتطبيقات ريا

تعلم الحصاء الوصفي  2 12

 واالستداللي

 تمارين تطبيقية تطبيقات رياضية معامالت االرتباط 

تعلم الحصاء الوصفي  2 13

 واالستداللي

 تمارين تطبيقية تطبيقات رياضية السالسل الزمنية

تعلم الحصاء الوصفي  2 14

 واالستداللي

 تمارين تطبيقية تطبيقات رياضية االرقام القياسية

تعلم الحصاء الوصفي  2 15

 واالستداللي

 االختبار الفصلي االختبار الفصلي االختبار الفصلي

 البنية التحتية  .12

ابراهيم مراد  ،spssاساسيات في علم االحصاء مع تطبيقات  • ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الدعمة 

 حسن علي موسى ،االساليب الكمية في الجغرافية •

الجغرافية الكمية واالحصائية  اسس وتطبيقات باالساليب  •

 ناصر عبدهللا صالح وآخرون ،الحاسوبية الحديثة

 كامل فليفل وفتحي حمدان ،االحصاء •

 فيديوهات خاصة بالمادة )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ،قاريرالت ،المجالت العلمية) 

 التقارير والمسوحات الخاصة بالجهاز المركزي لالحصاء

  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

متابعة مستجدات المقرر من خالل متبعة االصدارات الجديدة من كتب وتقارير عالمية  ومتابعة البرامج   

 SPSSاالحصائية مثل برنامج 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 استمارة وصف البرنامج االكاديمي للكليات والمعاهد



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الاداب -جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم املعلومات الجغرافية المركز/ القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني
 املحلياملناخ 

 بكالوريوس آداب في الجغرافية اسم الشهادة النهائية .4

 :النظام الدراسي  .5
 أخرى/مقررات /سنوي 

 فصلي 

  برنامج االعتماد المعتمد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى .7

 0206\6\61 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 . اخذ القياسات للعتاصر املناخية ضمن الحيز املحلي للمكان بالخبرة في  الطالب هو تزويد ا البرنامجالهدف من هذ

 .بمهارات التحليل الكمي وإلاحصائي فيما يتعلق بمعالجة الطالب تزويد

تزيد الطالب بالقدرة على التميز بين الاختالفات املكانية في الظروف املناخية ضمن بيئات متقاربة والتي تنتج بفعل عوامل 

 محلية وصفات ذاتية للمكان .

 

 

 

 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 . ومناقشة سبب أهميته لياملناخ املحعلم املناخ  عريفت    -1أ

ملجموعات البيانات املناخية شائعة الاستخدام )على سبيل املثال ،  املحددات ونقاط القوة والضعفوصف  -0أ

 ، وبيانات الرادار( ملنايي، وبيانات إعادة التحليالالرصديةبيانات املحطة 

والتي تطبق  املحليالاحصائية املستخدمة في املناخ ألاساليب وسائل القياس ووصف نقاط القوة والضعف في  -3أ

 غيرها .بشكل شائع مثل الارتباط والانحدار و 

 -4أ

  -5أ

 -1أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 تفسير املعادالت والاشكال البيانية والجداول واملخططات ، واستخالص النتائج منها . - 6ب 

 . متجاورة محددة و في تسجيالت العناصر املناخية في بيئات  فوارق لتحليل ا - 0ب 

 إجراء البحوث املكتبية وكتابة املصادر والهوامش . - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

طريقة المحاضرات االشتراكية بين االستاذ والطالب ، وكذلك االشتراك بين الطلبة انفسهم والنقاش 

 واستخدام طرق االسئلة واالجوبة المباشرة .
 
 

 طرائق التقييم      

 تم التقييم من خالل االمتحانات اليومية و الشهرية و الفصليةي
 
 
 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يهدف المنهج الى تعريف الطلبة باهمية العلم كاساس لبناء البلدان. -1ج         
 يهدف المنهج الى تعريف الطلبة باهمية العمل كفريق واحد . -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 

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

في مجال املناخ والقدرة على استخدام البيانات والاحصاء املنايي ، يكتسب الطالب العديد من املهارات  -1د

والكيفية التي يتم خاللها تحويل البيانات الى اشكال وخرائط . وكيفية التعامل مع الظروف املناخية املتطرفة في حل 

التي لها مساس مع املشاكل التي تتعلق بالتعرض املباشر لالشعاع الشمس ي وكذلك املشاكل للقطاعات الاقتصادية 

 .املناخ 

 -2د
 -3د
 -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 

 طرائق التقييم          

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 اسبوعيا 2 اسبوعيا  2 محليالمناخ ال غير مرمز لثةلثاا
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 اهم المصادر هو كتاب : 
 . 1982، بغداد  محليالمناخ ال ، سعيد حبيب، فاضل باقر الحسنياحمد 

 .1991،  دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،صغريالاالمناخ  ، حسن موسىعلي 
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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

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 الثالثة
    √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسي المحليالمناخ  

                   

 
                   

                   

 
                   

                   

 
                   

                   



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية االداب – عة بغدادمجا المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية    المركز/ القسم العلمي   .2

  رمز المقرر/ اسم  .3

 المدمجالتعليم  أشكال الحضور المتاحة .4

 2221 - 2222 ولالفصل اال السنة/ الفصل  .5

 ساعة 32 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2221\1\16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ومناقشة سبب أهميته . محليلتعريف علم المناخ وعلم المناخ ا
وصف المحددات ونقاط القوة والضعف لمجموعات البيانات المناخية شائعة االستخدام )على سبيل المثال ، 

 وبيانات الرادار( بيانات المحطة الرصدية، وبيانات إعادة التحلياللمناخي ،
والتي تطبق بشكل شائع  حليمالحصائية المستخدمة في المناخ الوصف نقاط القوة والضعف في األساليب ا

 مثل االرتباط واالنحدار وغيرها .
 
 
 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 

 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

 باحثين وباحثات 0 1
نشأتة )تعريف املناخ التطبيقي 

 وتطوره(
 اختبارات مناقشة

 اختبارات مناقشة الاتجاهات الحديثة في دراسته باحثين وباحثات 0 2

 اختبارات مناقشة مصادر البيانات املناخية باحثين وباحثات 0 3

 اختبارات مناقشة العالقة بين املناخ  والزراعة باحثين وباحثات 0 4

 اختبارات مناقشة لعالقة بين املناخ والنقلا باحثين وباحثات 0 5

 اختبارات مناقشة لعالقة بين املناخ والصناعةا باحثين وباحثات 0 6

 باحثين وباحثات 0 7
العالقة بين املناخ والسياحة 

 والترفيه
 اختبارات مناقشة

 باحثين وباحثات 0 8
والعمليات العالقة بين املناخ 

 العسكرية
 اختبارات مناقشة

 اختبارات مناقشة  العالقة بين املناخ واملجتمع باحثين وباحثات 0 9

 باحثين وباحثات 0 12
امليزان الحراري واملائي لجسم 

 الانسان
 اختبارات مناقشة

 اختبارات مناقشة الراحة الفسيولوجية لالنسان باحثين وباحثات 0 11

 اختبارات مناقشة املناخ والصحة العامة وباحثاتباحثين  0 12

 اختبارات مناقشة ملناخ وتصميم البناء باحثين وباحثات 0 13

 اختبارات مناقشة املناخ ومصادر الطاقة البديلة باحثين وباحثات 0 14

 اختبارات مناقشة اختبارات باحثين وباحثات 0 15
 

 البنية التحتية  .11

 .6890احمد سعيد حبيب، فاضل باقر الحسني ، املناخ املحلي ، بغداد  ـ الكتب املقررة املطلوبة 6

 

 .6886علي حسن موس ى ، املناخ الاصغري، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
ومشاكل  المحلي مواقع االنترنيت التي تتحدث عن المناخ

 التغيرات المناخية .

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   
 مستمرة لالبحاث والدراسات العالمية بهذا الخصوصمراجعة 

 
 
 

  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد :  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 ونظم المعلومات الجغرافية قسم الجغرافية:    القسم العلمي    
 61/6/2026اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
               أ. م. د.   :املعاون العلمي سما                    أ. م. د. حسني جرب ومسي   : رئيس القسم سما   

                                             61/6/2026  :  التاريخ                                         61/6/2026   : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة م مديراس    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي

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

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1
 قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  علميالقسم ال .2
 الجغرافية االقليمية  لقارة أمريكا الشمالية او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3
 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4
 فصلي أخرى  مقررات/ سنوي/ :ظام الدراسيالن .5
  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 16/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
يهدف البرنامج األكاديمي إلى التعرف على ماهية الدراسة االقليمية، ومكانتها بين فروع الجغرافية، حيث 

 حليل الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشرية، وكما موضح الحقاً.دراسة وت
 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 معرفة ما هية الدراسة والتحليل في الجغرافية االقليمية -1أ 

 معرفة الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشرية -2أ 

 دور الجغرافية  في تحليل تلك الخصائص فهم -3أ 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 العرض النظري – 1ب 

  التوضيح الخرائطي – 2ب 

 عمل خرائط  وتقارير وتحاضير وامتحانات – 3ب 

 عرض االفالم الوثائقية  – 4 ب

 المناقشة العلمية  – 5ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التفاعلية بين االستاذ والطلبة. المناقشة
 طرائق التقييم      

 االسئلة واألجوبة - 1د 

 االمتحانات – 2د 

 عمل التقارير والخرائط – 3د 
 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

الجغرافية االقليمية لقارة   ثةالثال

 أمريكا الشمالية
  ساعتين أسبوعيا  

     



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 أساسي أمريكا الشمالية  الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 3الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 جغرافية ونظم المعلومات الجغرافيةقسم ال القسم العلمي  / المركز .2

 الجغرافية االقليمية لقارة أمريكا الشمالية اسم / رمز المقرر .3

 اليكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية الثالثة الفصل / السنة .5

 ساعة  30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 16/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يهدف البرنامج األكاديمي إلى التعرف على ماهية الدراسة االقليمية، ومكانتها بين فروع الجغرافية، حيث 

 دراسة وتحليل الخصائص الطبيعية واالقتصادية والبشرية، وكما موضح الحقاً.

10.  
 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 لموضوعا
 طريقة التقييم طريقة التعليم

معرفة الخصائص  2 1

 الجغرافية للقارة
 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة ماهية الدراسة اإلقليمية

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة املوقع واملساحة  1 2

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة البنية اجليولوجية  1 3

 أسئلة وأجوبة اقشةمحاضرة ومن مظاهر التضاريس  2 4

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة مظاهر التضاريس  2 5

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة مظاهر التضاريس  2 6

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة املناخ والعوامل املؤثرة فيه  2 7

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة املناخ والعوامل املؤثرة فيه  2 8

 ئلة وأجوبةأس  امتحان  2 9

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة االقاليم املناخية  2 10

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة االقاليم النباتية  2 11

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة انطقة الرتبة  2 12

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة املوارد املائية  2 13

 وأجوبة أسئلة محاضرة ومناقشة خصائص السكان  2 14



  
 4الصفحة 

 
  

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة النشاط الزراعي  1 15

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة النشاط الصناعي  1 16

 أسئلة وأجوبة محاضرة ومناقشة النقل والتجارة  1 17

 سئلة وأجوبةأ  امتحان  1 18

 البنية التحتية  .12

أمريكا الشمالية، جامعة البصرة، علي حسين الشلش، جغرافية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

1891 

 1985أزاد دمحم أمين ، جغرافية االمريكتين، جامعة البصرة، 

 متعددة )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 

 متعددة

ع ب ـ المراجع االلكترونية، مواق

 االنترنيت .

 متعددة

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 متابعة االصدارات الحديثة  

 متابعة التقارير 

  متابعة المواقع التعليمية
 



وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي    
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب :  / املعهدةالكلي   
 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية:    القسم العلمي    
 61/6/0206اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ. م. د.  : املعاون العلمي سما                   أ. م. د. حسني جرب ومسي   : رئيس القسم سما   

                                            61/6/0206  :  التاريخ                                            61/6/0206    : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي

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

حة . ويصاحبه من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتا

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  القسم العلمي .2

 جغرافية التنمية او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي أخرى  رات/مقر سنوي/ :النظام الدراسي .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وموضوعاتها  مفهوما وتعريفا بمادة التنميةيهدف البرنامج االكاديمي الى تعرف وفهم وادراك وتدريب الطلبة 

 ً أشكال وكيفية التعامل مع الموضوع والمتطلبات  ،مع العلوم االخرىبالجغرافية وا وأهميته اوعالقته ،تفصيليا

للوصول الى الحقائق الجغرافية  اتها على االقاليم الجغرافية المتنوعةوتطبيق التنمية  ومؤشراتها ومقاييسها،

 ودورها في التنمية

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .10

  هداف المعرفية اال - أ

 المعرفة والفهم  -أ

 بموضوعات التنميةمعرفة وفهم الطلبة  -1أ

 والعلوم االخرىمواضيع التنمية والجغرافية معرفة وفهم الطلبة للعالقة بين  -2أ

 التنمية ومؤشراتها ومقاييسها معرفة وفهم الطلبة لمتطلبات   -3أ

 لنظريةتفاصيل موضوعات التنمية امعرفة وفهم الطلبة  -4أ

 وضع نماذج لخطط وإلدارة التنمية بكل أشكالهامعرفة وفهم الطلبة بكيفية   -5أ

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 .في المعرفة الكاملة بمواضيع التنمية تنمية مهارات الطلبة   - 1ب

 اوتخطيط وإدارة التنمية بكل صورهتنمية مهارات الطلبة  في  تطبيق وحل   - 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ،محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة ومطبوعة في بداية الفصل الدراسي

فضال  ،ويتم مناقشة المواضيع مابين الطلبة واالستاذ ،ويتم تقسيم المواضيع على اسابيع الفصل الدراسي

 ،لكل صور التنميةهم المواضيع الخاصة بالبرنامج االكاديمي  عن حل المعادالت الرياضية الخاصة لف

 ،والمعرفة في إدارة والتخطيط  لبرامج التنميةفضال عن تدريب الطلبة لحل وتطبيق المعادالت الرياضية 

 مادة.الوتقسيم الطلبة لمجاميع بشكل يغطي مفردات 

 طرائق التقييم      

 على اربعة محاورهي: ،ييتم تقييم الطلبة والبرنامج االكاديم

 من خالل التحضير اليومي والمناقشة بين الطلبة وقياس مدى استيعاب الطالب للمواضيع .1

 وتكليف الطلبة بواجبات  االمتحانات الشفهية والتحريرية واليومية .2



  
 2الصفحة 

 
  

 ( بشكل منفرد او بشكل مجاميعبمقاييس التنمية) حل المعادالت الرياضية  الخاصة  .3

 ي بداية و منتصف الفصل واختبار في نهاية الفصل .االختبار التحريري ف .4

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
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 تختباراجتياز االا  
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 3الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )منقولةال

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 أساسي جغرافية التنمية  فصلي
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 المقررموذج وصف ن

 وصف المقرر

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.

 ة االدابجامعة بغداد/ كلي المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية    / المركز القسم العلمي  .2

 DO821علم الديموغرافيا )نظري(/ اسم / رمز المقرر .3

 تواصل اليكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020/2021الفصل الثاني /السنة الثانية  الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 16/1/2021 يخ إعداد هذا الوصف تار .7

 أهداف المقرر .8

 ،يهدف البرنامج االكاديمي الى تعرف وفهم وادراك وتدريب الطلبة بعلم الديموغرافيا مفهوما وتعريفا

والمتطلبات الديموغرافية السكانية وكيفية التعامل مع البيانات  ،وعالقته وأهميته مع العلوم االخرى

 ل المعادالت الرياضية ألثبات الحقائق الجغرافية السكانية .وتطبيق واستعما ،السكانية

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

المعرفة بحيثيات التخطيط  2 1

 التنموي على كل االصعدة

بمفهوم التعريف 

 التنمية

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة بحيثيات التخطيط  2 2

 التنموي على كل االصعدة

التنمية عالقة 

والعلوم بالجغرافية 

 االخرى

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة بحيثيات التخطيط  2 3

 التنموي على كل االصعدة

المحاضرة  تطور مفهوم التنمية 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة بحيثيات التخطيط  2 4

 التنموي على كل االصعدة

أهداف التنمية 

 وأبعادها

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة بحيثيات التخطيط  2 5

 التنموي على كل االصعدة

متطلبات التنمية 

 ومعوقاتها 

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة بحيثيات التخطيط  2 6

 على كل االصعدةالتنموي 

التنمية المكانية ) 

 المفهوم(

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة بحيثيات التخطيط  2 7

 التنموي على كل االصعدة

أهداف التنمية 

 المكانية

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة بحيثيات التخطيط  2 8

 التنموي على كل االصعدة

أساليب التنمية 

 لمكانيةا

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة بحيثيات التخطيط  2 9

 التنموي على كل االصعدة

المحاضرة  أبعاد التنمية المكانية

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

 اختباراتالمحاضرة  الفوارق االقليميةالمعرفة بحيثيات التخطيط  4 10



  
 5الصفحة 

 
  

  علمية قشةوالمنا أسبابها مقاييسها التنموي على كل االصعدة

المعرفة بحيثيات التخطيط  3 11

 التنموي على كل االصعدة

أشكال وصور 

 التنمية

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

المعرفة بحيثيات التخطيط  4 12

 التنموي على كل االصعدة

نظريات التنمية 

 المكانية

المحاضرة 

 والمناقشة

 اختبارات

  علمية

االختبار  لفصلياالختبار ا  1 13

 الفصلي

االختبار 

 الفصلي

 البنية التحتية  .11

التنمية المكانية )المفهوم والنظريات( عثمان دمحم غنيم   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

2017 

  جغرافية التنمية مفاهيم نظرية وأبعاد مكانية أحمد عبد

 2011العال 

  جغرافية التنمية في عالم متغير أشرف دمحم عاشور

2017 

 الكتب والبحوث والتقارير بكل أشكالها  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 المكتبات( ونيةرالمواقع االلكت( 

 الحكومية والدولية )المنظمات( البيانات المتوفرة 

 الدراسات الميدانية 

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ،التقارير ،المجالت العلمية) 

 صدر يعرض تفاصيل الموضوعأي م

 أي مصدر يعرض تفاصيل الموضوع مواقع االنترنيت  ،ب ـ المراجع االلكترونية

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

يات  برامجمن كتب وتقارير عالمية  ومتابعة متابعة مستجدات المقرر من خالل متبعة االصدارات الجديدة   

 ات العالمية والمحلية(واالعالنات العالمية )المؤتمر الحاسوب
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب :  / املعهدةالكلي   
 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية:    القسم العلمي    
 61/6/0206اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
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 دقـق امللف من قبل     
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                   التاريخ         
 التوقيع    
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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي

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

حة . ويصاحبه من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتا

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية / المركز  القسم العلمي .2

 الديموغرافية او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي أخرى  /مقررات سنوي/ :النظام الدراسي .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وعالقته  ،يهدف البرنامج االكاديمي الى تعرف وفهم وادراك وتدريب الطلبة بعلم الديموغرافيا مفهوما وتعريفا

وتطبيق  ،متطلبات الديموغرافية السكانية وكيفية التعامل مع البيانات السكانيةوال ،وأهميته مع العلوم االخرى

 واستعمال المعادالت الرياضية ألثبات الحقائق الجغرافية السكانية.

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .10

  االهداف المعرفية  - أ

 المعرفة والفهم  -أ

 بعلم الديموغرافيا معرفة وفهم الطلبة -1أ

 معرفة وفهم الطلبة للعالقة بين علم الديموغرافيا والعلوم االخرى -2أ

 معرفة وفهم الطلبة لمتطلبات علم الديموغرافيا  -3أ

 معرفة وفهم الطلبة النواع المعدالت الرياضية الخاصة بعلم الديموغرافيا -4أ

ت الرياضية التي من الممكن االفادة منها في علم معرفة وفهم الطلبة بكيفية استعمال  اهم المعدال  -5أ

 ألنجاز البحوث السكانية ،الديموغرافيا

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 تنمية مهارات الطلبة  بأستعمال المعادالت الرياضية الخاصة بعلم الديموغرافيا. - 1ب

الرياضية الديموغرافية واستعمالها في حل تنمية مهارات الطلبة  في  تطبيق وحل المعادالت   - 2ب

 المسائل السكانية .

 طرائق التعليم والتعلم      

 ،محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة ومطبوعة في بداية الفصل الدراسي

فضال  ،الطلبة واالستاذويتم مناقشة المواضيع مابين  ،ويتم تقسيم المواضيع على اسابيع الفصل الدراسي

 ،عن حل المعادالت الرياضية الخاصة لفهم المواضيع الخاصة بالبرنامج االكاديمي  لعلم الديموغرافيا

وتقسيم الطلبة  ،فضال عن تدريب الطلبة لحل وتطبيق المعادالت الرياضية الخاصة بعلم الديموغرافيا

 لمجاميع بشكل يغطي مفردات مادة علم الديموغرافيا  .

 طرائق التقييم      

 على اربعة محاورهي: ،يتم تقييم الطلبة والبرنامج االكاديمي

 من خالل التحضير اليومي والمناقشة بين الطلبة وقياس مدى استيعاب الطالب للمواضيع .1

 االمتحانات الشفهية والتحريرية واليومية .2

 بشكل مجاميع ) حل المعادالت الرياضية  الخاصة بالديموغرافيا( بشكل منفرد او .3
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 االختبار التحريري في بداية و منتصف الفصل واختبار في نهاية الفصل . .4

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 مهارات تطبيق المعادالت الرياضية الخاصة بعلم الديموغرافيا في حل المسائل السكانية  -1ج         

 مهارات  انجاز البحوث الخاصة بالمشكالت السكانية -2ج

 مهارات استعمال البيانات السكانية في البحوث الجغرافية  -3ج

 مهارات التوصل الى التوقعات باعداد السكان مستقبال  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 حل المشكالت السكانية –التفكير المنطقي الرياضي 

 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة 

 ة خاصة بالديموغرافيا حل تمارين ومسائل تطبيقية رياضي 

 اختباران تحريريان 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طرائق التقييم          

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  يا  ساعتين  اسبوع الديموغرافية  الثانية

     

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

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

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتهداف األ ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 أساسي الديموغرافيا  فصلي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية    / المركز القسم العلمي  .2

 DO821علم الديموغرافيا )نظري(/ اسم / رمز المقرر .3

 تواصل اليكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2020/2021الفصل الثاني /السنة الثانية  / السنةالفصل  .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 16/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ،يهدف البرنامج االكاديمي الى تعرف وفهم وادراك وتدريب الطلبة بعلم الديموغرافيا مفهوما وتعريفا

والمتطلبات الديموغرافية السكانية وكيفية التعامل مع البيانات  ،رىوعالقته وأهميته مع العلوم االخ

 وتطبيق واستعمال المعادالت الرياضية ألثبات الحقائق الجغرافية السكانية . ،السكانية

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعلم االساليب الرياضية في  2 1

 حساب المتطلبات الديموغرافية

التعريف بعلم 

 الديموغرافيا

المحاضرة 

 والمناقشة

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

تعلم االساليب الرياضية في  2 2

 حساب المتطلبات الديموغرافية

عالقة الديموغرافيا 

بجغرافية السكان 

 والعلوم االخرى

المحاضرة 

 والمناقشة

رات اختبا

شفوية 

 وتحريرية

تعلم االساليب الرياضية في  2 3

 حساب المتطلبات الديموغرافية

تطبيقات  العينة وانواعها

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

تعلم االساليب الرياضية في  2 4

 حساب المتطلبات الديموغرافية

كيفية استخراج حجم 

 العينة

تطبيقات 

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

الرياضية في  تعلم االساليب 2 5

 حساب المتطلبات الديموغرافية

تطبيقات  حجم ونمو السكان

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

تعلم االساليب الرياضية في  2 6

 حساب المتطلبات الديموغرافية

المعادالت الخاصة 

 بحجم ونمو السكان

تطبيقات 

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

تعلم االساليب الرياضية في  2 7

 الديموغرافيةحساب المتطلبات 

تطبيقات  اسقاطات السكان

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

تعلم االساليب الرياضية في  2 8

 حساب المتطلبات الديموغرافية

توزيع السكان 

 وقانون النسبة

تطبيقات 

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

تعلم االساليب الرياضية في  2 9

 حساب المتطلبات الديموغرافية

ات تطبيق الكثافات السكانية

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية
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تعلم االساليب الرياضية في  2 10

 حساب المتطلبات الديموغرافية

نسبة التركز 

 السكاني

تطبيقات 

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

تعلم االساليب الرياضية في  2 11

 حساب المتطلبات الديموغرافية

منحنى لورنز 

 وتطبيقاته السكانية

تطبيقات 

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

تعلم االساليب الرياضية في  2 12

 حساب المتطلبات الديموغرافية

التركيب السكاني 

 ومعادالته

تطبيقات 

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

تعلم االساليب الرياضية في  2 13

 حساب المتطلبات الديموغرافية

التركيب السكاني 

 ومعادالته

تطبيقات 

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

اضية في تعلم االساليب الري 2 14

 حساب المتطلبات الديموغرافية

التركيب السكاني 

 ومعادالته

تطبيقات 

 رياضية

تمارين 

 تطبيقية

تعلم االساليب الرياضية في  2 15

 حساب المتطلبات الديموغرافية

االختبار  االختبار الفصلي

 الفصلي

االختبار 

 الفصلي

 البنية التحتية  .11

 عباس فاضل السعدي  ،جزئين ،سكانجغرافية ال  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 يونس حمادي علي  ،مبادئ علم الديموغرافيا 

 عبد الحسين زيني  ،االحصاء الديموغرافي 

 عالء السيد وآخرون ،السكان من منظور ديموغرافي

البرامجيات المتخصصة بعلم االحصاء  الديموغرافي   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

   SPSSوالسكاني مثل برنامج  

   والمواقع االلكتونية المتخصصة  بعلم الديموغرافيا

 السكانية 

 البيانات السكانية والديموغرافية المتوفرة

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ،التقارير ،المجالت العلمية) 

 مسوحات الجهاز المركزي لالحصاء

  ترنيت مواقع االن ،ب ـ المراجع االلكترونية

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

متابعة مستجدات المقرر من خالل متبعة االصدارات الجديدة من كتب وتقارير عالمية  ومتابعة البرامج   

 SPSSاالحصائية مثل برنامج 
 


