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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا
 2016-2015للعام الدراسي 
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 األكاديوي البرًاهجًوىرج وصف 

 وصف البرًاهج األكاديوي 

التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 (األكاديوي()هراجعت البرًاهج العالي )هراجعت أداء هؤسساث التعلين 

 جاهعت بغذاد  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 كليت التربيت للبٌاث انمظى انجبيؼٙ / انًزكش  .2

 جغزافٛخ  اطى انجزَبيج األكبصًٚٙ  .3

 جغزافٛخ + يبجظزٛز + صكزٕراح ثكهٕرٕٚص  اطى انشٓبصح انُٓبئٛخ  .4

 طُٕ٘  انُظبو انضراطٙ   .5

 الٕٚجض انًؼزًض   ثزَبيج االػزًبص .6

 , تطبيق طالباث الورحلت الرابعت , بحىث التخرج  انًؤثزاد انشبرجٛخ األسزٖ  .7

  15/6/2116 ربرٚز إػضاص انٕصف  .8

 أْضاف انجزَبيج األكبصًٚٙ .9

 جغرافي متخصص قادر عمى فيم المشكالت البيئية.إعداد  .1

تمكين الطمبة من معرفة طبيعة الظواىر الجغرافية )الطبيعية والبشرية( من ناحية خصائصيا  .2
 وتباينيا المكاني وتفسيرىا عمى أساس عالقاتيا المكانية بالظواىر األخرى.

 إستثمارىا األمثل وصيانتيا.تمكين الطمبة من فيم الموارد الطبيعية والبشرية، وكيفية  .3

 تكوين ميارات في رسم وقراءة الخرائط، والصور الجوية والفضائية، والتقنيات األخرى .4

 بما يخدم الدراسات الجغرافية المختمفة. .5
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 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11

  الْضاف انًؼزفٛخ ا-أ

      انمظى )جغزافٛخ  (اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف   -1أ

 اٌ رؼزف انطبنجخ يجبصئ ٔاطض انمظى -2أ

 اٌ رضرن لًٛخ رشصصبد  لظى انجغزافٛخ يٍ  يجبالد ػضٚضِ ٚظزفبص يُٓب انٕساراد  -3أ

اٌ رفٓى يؼُٗ يصطهخ انجغزافّٛ ثبنؼزثٛخ ٔاالَكهٛشّٚ ٔانزطهغ ػهٗ كم يبْٕ جضٚض ثبالظبفّ انزؼزف -4أ

ػهٗ فٓى َظى انًؼهٕيبد انجغزافّٛ الَٓب اصجذذ يٍ اطبطٛبد نزًكٍٛ انطبنجّ يٍ رطى انضٕاْز ثشكم 

 افضم   

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًٕضٕع–ة 

  ثبػضاص صٕر رٕضٛذٛخ نهظٕاْز انجغزافٛخ انمٛبو – 1ة 

  اطزشضاو االطبنٛت  انزٕضذٛخ نهزؼزف ػهٗ انظبْزِ  – 2ة 

       يٓبراد اثضاػٛخ فٙ يٕاجٓخ يشكالد انًجزًغ – 3ة 

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًذبضزح 1

 انًُبلشخ ٔانذٕار 3 2

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االيزذبَبد, االطئهخ ٔاالجٕثخ 
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  . بٌيت البرًاهج للذراساث االوليت 11

اسم المقرر باللغة  رمز المقرر المرحلة الدراسية االولية
 االنكليزية 

 ت الساعات العتمدة  اسم المقرر باللغة العربية 
 نظري  عملي 

1 106 GWC 
 

Weather and 

climate 
 1 2 1 الطقس والمناخ

 101 GAgG Cartography 2 2 خرائط  
 107 GGA Geography of 

Africa and 

Australia 

  3  افريقيا واستراليا

 108 GGE geomorphology 2 1 جيومورفولوجيا  
 105  G AL Arabic  

language 
  2  لغو عربيو

 109 G OAH History of Anci 

ent of Arab of 

arab nation 

  2  تاريخ الوطن العربي وقديم

 104 GCS Computer s 

cience 
  1  علم الحاسبات

 110 G EP Educational 

psychology 
  2  علم النفس التربوي

 103 HR Human rights 1  حقوق انسان  
 102 G PE  Foundations of 

breeding 
  1 2 اسس تربيو

 المجموع  11 6    
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اسم المقرر باللغة  رمز المقرر الدراسية االولية المرحلة
 االنكليزية 

 ت الساعات العتمدة  اسم المقرر باللغة العربية 
 نظري  عملي 

2 211 GAC Applied 

climatology 
 2 1 2 علم المناخ التطبيقي

 212G GEO Applied 

geomorpholo

gy 

  1 2 جيومورفولوجيا تطبيقي

 213 GGoE Geography of 

Eurasia 
  3  اوراسيا

 214 GGP Population 

Geography 
  3  سكان

 216 GIAH History of  

Islamic Arab 

homeland 

  2  تاريخ الدولو العربيو

 215 GMoR Method of 

research 
  2  منهج البحث

 219 G GRP  growth 

psycholoy 
  2  علم النفس النمو

 218G GT Geography 

Techiques 
  2 2 تقنيات جغرافيو

 217 G EM Educational 

Management 
  2  ادراه واشراف تربوي

 المجموع  17 6    
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 ت الساعات العتمدة  اسم المقرر باللغة العربية  اسم المقرر باللغة االنكليزية  رمز المقرر المرحلة الدراسية االولية
 نظري  عملي 

3 322 GGTA Geography of 

Americans 
 3 3  امريكتين

 321 GIN Industrial 

Geography 
  3  صناعيو

 320 GGoA Agricultural 

Geography 
  2  زراعيو

 324 GG0S Urban Geography 3  مدن  
 325 G SP Statistical G.and 

modeling 
  2 1 احصاء ونمذجو

 327 GMIA Modern history of 

Iraq and arab 

homeland 

تاريخ العراق والوطن العربي 
 الحديث

 2  

 328 GCPH   Guidance and psyc 

ho log ical healthy 
  2  و نفسيوحارشاد وص

 323 GNr Natural resorces 2  موارد طبيعيو  
 326 G CMT  Curriculum and 

methods of teaching 
  1 2 مناىج وطرائق تدريس

 المجموع  20 3    

اسم المقرر باللغة  رمز المقرر المرحلة الدراسية االولية
 االنكليزية 

 ت الساعات العتمدة  اسم المقرر باللغة العربية 
 نظري  عملي 

4 430 GPG Political 

Geography  
 4 3  سياسيو

 429 GGI Geography 

of iraq 
  3  العراق

 433GGEL Geograph 

idloogy  
  2  فكر جغرافي

 436 GGTT Geography 

of transport 

of trade 

  3  نقل وتجاره

 431 GGEV Geography  

of 

Environment 

  2 1 بيئو

 432 G GAH  Geography 

of Homeland 
  2  وطن عربي

 438 GRP  Research 

project 
   2 بحث تخرج

 434 GME Measuremen

t and 

Evaluation  

  2  وتقويمقياس 

 435 GAP Applications 1 2 تطبيقات تدريسيو  
 المجموع  20 5    
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 انزشطٛظ نهزطٕر انششصٙ .11

  
 المشاركة في المؤتمرات والندوات

 
 

 انًؼٓض(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزذبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .12

 
 المعدل الدراسي مع معايير الكلية وفقا الىدافها 

  المقابلة الشخصية , السالمة من أي عاىات نفسية وجسمية
 
 

 أْى يصبصر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيج .13

 المنهج
 المكتبات

 الكفاءات العلمية من االساتده 
 وحدة االنترنت 

  المكتبة
 الدراسو الميدانية 
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 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  
السنة / 
 المستوى 

رمز 
 المقرر 

اساسي  اسم المقرر 
ام 

 اختياري 

االىداف المهاراتية  الخاصة  االىداف المعرفية 
 بالبرنامج 

االىداف الوجدانية و 
 القيمية 

المهارة العامو والتهلية 
المنقولة )المهراة 

االخرى المتعلقو بقابلية 
التوظيف والتطور 

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

 106  االولى

GWC 
الطقس 
 والمناخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 101 

GAgG 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي خرائط

 107 

GGA 
افريقيا 
 واستراليا

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 108 

GGE 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي جيومورفولوجيا

 105  G 

AL 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي لغو عربيو

 109 G 

OAH 
تاريخ الوطن 
 العربي وقديم

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 104 

GCS 
علم 

 الحاسبات

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 110 G 

EP 
علم النفس 

 التربوي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 103 

HR 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي حقوق انسان

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  
السنة / 
 المستوى 

اساسي  اسم المقرر  رمز المقرر 
ام 

 اختياري 

االىداف المهاراتية  الخاصة  االىداف المعرفية 
 بالبرنامج 

االىداف الوجدانية و 
 القيمية 

المهارة العامو والتهلية 
المنقولة )المهراة 

االخرى المتعلقو بقابلية 
التوظيف والتطور 

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

 211 الثانية 

GAC 
علم المناخ 

 التطبيقي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 212G 

GEO 
جيومورفولوجيا 

 تطبيقي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 213 

GGoE 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي اوراسيا

 214 

GGP 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي سكان

 216 

GIAH 
تاريخ الدولو 

 العربيو

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 215 

GMoR 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي منهج البحث

 219 G 

GRP  
علم النفس 

 النمو

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 
 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 218G 

GT 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي تقنيات جغرافيو

 217 G 

EM 
ادراه واشراف 

 تربوي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  
رمز  السنة / المستوى 

 المقرر 
اساسي ام  اسم المقرر 

 اختياري 
االىداف 
 المعرفية 

االىداف 
المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج 

االىداف 
الوجدانية و 

 القيمية 

والتهلية المهارة العامو 
المنقولة )المهراة االخرى 
المتعلقو بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي (
أ 

1 
أ

2 
أ

3 
أ

4 
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

ج
1 

ج
2 

ج
3 

ج
4 

د
1 

د
2 

د
3 

 4د

 322 الثالثو 

GGT

A 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي امريكتين

 321 

GIN 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي صناعيو

 320 

GGo

A 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي زراعيو

 324 

GG0S 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي مدن

 325 G 

SP 
احصاء 
 ونمذجو

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 327 

GMI

A 

تاريخ العراق 
والوطن العربي 

 الحديث

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 328 

GCP

H   

و حارشاد وص
 نفسيو

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 323 

GNr 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي موارد طبيعيو

 326 G 

CMT  
مناىج وطرائق 

 تدريس
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  
رمز  السنة / المستوى 

 المقرر 
اساسي ام  اسم المقرر 

 اختياري 
االىداف 
 المعرفية 

االىداف 
المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج 

االىداف 
الوجدانية و 

 القيمية 

المهارة العامو والتهلية 
المنقولة )المهراة 

االخرى المتعلقو بقابلية 
التوظيف والتطور 

 الشخصي (
أ 

1 
أ

2 
أ

3 
أ

4 
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

ج
1 

ج
2 

ج
3 

ج
4 

د
1 

د
2 

 4د 3د

 430 الرابعو 

GPG 
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي سياسيو

 429 

GGI 
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي العراق

 433G

GEL 
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي فكر جغرافي

 436 

GGT

T 

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي نقل وتجاره

 431 

GGE

V 

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياريو  بيئو

 432 G 

GAH  
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي وطن عربي

 438 

GRP  
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي بحث تخرج

 434 

GME 
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي قياس وتقويم

 435 

GAP 
تطبيقات 
 تدريسيو

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 ًوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 هراجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرًاهج األكاديوي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 جبيؼخ ثغضاص انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

  انززثٛخ نهجُبد انًزكشانمظى انجبيؼٙ /  .2

 Weather and climate            الطقس والمناخ GWC 106 اطى / ريش انًمزر .3

 انجبَت انُظز٘  انجزايج انزٙ ٚضسم فٛٓب .4

  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .5

 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .6

 31 )انكهٙ(ػضص انظبػبد انضراطٛخ  .7

 2116-6-15 ربرٚز إػضاص ْذا انٕصف  .8

 أْضاف انًمزر .9

تعريف الطالبة عمى اساسيات عمم المناخ  وتطوه وعالقاتو بالعموم االخرى  التعرف على 
 وتمكينو من استيعاب الغالف الغازي
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 يشزجبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11

  االْضاف انًؼزفٛخ  -أ
 اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف انًبصح -1أ

 اٌ رفٓى يبْٕ انطمض ٔانًُبر -2أ

  

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًمزر   -ة 

 اطزشضاو انظجٕرِ  – 1ة

 كزبثخ رمبرٚز ػٍ انطمض  – 2ة

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًذبضزح , انزطجٛك انؼًهٙ 

 

 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االسزجبراد 

 

 
 االْضاف انٕجضاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 طزح االطئهخ -1ج

 انًُبلشخ -2ج

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًذبضزح 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 االسزجبراد
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انًُمٕنخ ) انًٓبراد األسزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انششصٙ انزبْٛهٛخ  انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -ص 

.) 

 انًُبلشخ -1ص

 طزح االطئهخ -2ص

 كزبثخ رمبرٚز-3ص

   

 ثُٛخ انًمزر .1

 األطجٕع
انظبػب

 د
 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اطى انٕدضح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

1 
 

3 

تعاريف اساسية لعلم الطقس 
والمناخ وعالقة ىذا العلم 

 بالعلوم االخرى.

 

 االسزجبراد  انًذبضزح 

 االسزجبراد انًذبضزح  الغالف الجوي )الغازي( 3 2

 االسزجبراد انًذبضزح  تركيب الغالف الغازي 3 3

4 

3 

الخصائص الطبيعية للغالف 
 الغازي

 

 انًذبضزح

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  تلوث الغالف الغازي 3 5

 االسزجبراد انًذبضزح  االوزون 3 6

 االسزجبراد انًذبضزح  االحتباس الحراري 3 7

 االسزجبراد انًذبضزح  االشعاع الشمسي 3 8

 االسزجبراد انًذبضزح  الحرارة 3 9

 االسزجبراد انًذبضزح  اجهزة قياس الحرارة 3 11

 االسزجبراد انًذبضزح  التوزيع الجغرافي للحرارة 3 11

 االسزجبراد انًذبضزح  الضغط الجوي 3 12
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 االسزجبراد انًذبضزح  الرياح 3 13

 االسزجبراد انًذبضزح  اجهزة قياس الرياح 3 14

 االسزجبراد انًذبضزح  انواع الرياح 3 15

16 
نسيم الجبل و والوادي ونسيم  3

 البر والبحر
 انًذبضزح عطلو

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح يو سنقاط اسا الكتل الهوائية 3 17

 االسزجبراد انًذبضزح يوسنقاط اسا المنخفضات الجوية 3 18

 االسزجبراد انًذبضزح تعريفات  الجبهات الهوائية 3 19

 االسزجبراد انًذبضزح تعريفات  انواع الجبهات الهوائية 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح تعريفات  المرتفعات الجوية 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح تعريفات  االعاصير 3 22

 االسزجبراد انًذبضزح تعريفات  الرطوبة  3 23

 االسزجبراد انًذبضزح تمارين وتعاريف  التبخر 3 24

 االسزجبراد انًذبضزح تمارين وتعاريف  التكاثف 3 25

 االسزجبراد انًذبضزح تمارين وتعاريف  الغيوم 3 26

 االسزجبراد انًذبضزح تمارين وتعاريف  االمطار  3 27

 االسزجبراد انًذبضزح تمارين وتعاريف  الضباب 3 28

 االسزجبراد انًذبضزح تمارين وتعاريف  االقليم المناخي 3 29

 االسزجبراد انًذبضزح تمارين وتعاريف  تصنيف كوبن 3 31
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 ًوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 هراجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرًاهج األكاديوي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 جبيؼخ ثغضاص انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .11

  انززثٛخ نهجُبد انًزكشانمظى انجبيؼٙ /  .12

 geomorphlogy            جيومورفولوجي  108 اطى / ريش انًمزر .13

 انجبَت انُظز٘ ٔانؼًهٙ  انجزايج انزٙ ٚضسم فٛٓب .14

  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .15

 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .16

 31 )انكهٙ(ػضص انظبػبد انضراطٛخ  .17

 2116-6-15 ربرٚز إػضاص ْذا انٕصف  .18

 أْضاف انًمزر .19

تعريف الطالب عمى عالقة عمم الجيومورفولوجيا بالعموم االخرى ومدى استفادة االنسان من 
 المعمومات الجيومورفولوجية لتقييم وتخمين الثروات الطبيعية المتواجدة في منطقة معينة
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 يشزجبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .21

  االْضاف انًؼزفٛخ  -أ
 اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف انًبصح -1أ

 اٌ رفٓى اشكبل ططخ االرض  -2أ

  

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًمزر   -ة 

 اطزشضاو انظجٕرِ  – 1ة

 كزبثخ رمبرٚز ػٍ انظٕاْز انطجٛؼٛخ  – 2ة

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًذبضزح , انزطجٛك انؼًهٙ 

 

 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االسزجبراد 

 

 
 االْضاف انٕجضاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 طزح االطئهخ -1ج

 انًُبلشخ -2ج

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًذبضزح 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 االسزجبراد
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انًُمٕنخ ) انًٓبراد األسزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انششصٙ انزبْٛهٛخ  انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -ص 

.) 

 انًُبلشخ -1ص

 طزح االطئهخ -2ص

 كزبثخ رمبرٚز-3ص

   

 ثُٛخ انًمزر .2

 األطجٕع
انظبػب

 د
 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اطى انٕدضح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

1 
 

3 
  التعرف بالطالب

 االسزجبراد  انًذبضزح 

2 

المفردات واىم المصادر  3
وتوزيع والتعرف بنظام االمتحان 

 الدرجات

 

 انًذبضزح

 االسزجبراد

3 
مفهوم علم الجيومورفولوجيا  3

 التطبيقية 
 

 انًذبضزح
 االسزجبراد

4 

3 

عالقة الجيومورفولوجيا بالعلوم 
 االخرى

 

 انًذبضزح

 االسزجبراد

5 
المجاالت التي تتناولها  3

 الجيومورفولوجيا التطبيقية
 

 انًذبضزح
 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  انواعها ومشاكلهااالنحدارات  3 6

 االسزجبراد انًذبضزح   3 7

 االسزجبراد انًذبضزح  استقرار المواد على السفوح 3 8

 االسزجبراد انًذبضزح  مخاطر االنحدارات والحد منها 3 9

11 
3 

 احواض االنهار
رسم امثلة من االنهار 

 انًذبضزح وتطورىا 
 االسزجبراد

11 
ووادي وقناة النهر  مفهوم حوض 3

 انًذبضزح  والعوامل المؤثرة فيها
 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  المراتب النهرية  3 12

 االسزجبراد انًذبضزح   3 13

14 
قوانين ىورتن حول المراتب  3

 انًذبضزح  النهرية
 االسزجبراد
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 االسزجبراد انًذبضزح   3 15

 االسزجبراد انًذبضزح  المتغيرات المورفومترية 3 16

 االسزجبراد انًذبضزح   3 17

18 
3 

رسم امثلة من االنهار  انماط الشبكة النهرية
 انًذبضزح وتطورىا 

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  القناة النهرية  3 19

 االسزجبراد انًذبضزح  انواع واشكال القنوات النهرية 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  االلتواءات النهرية 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  نشأة وتطور االلتواءات 3 22

 االسزجبراد انًذبضزح  نظام حركة المياه 3 23

24 
اىمية الدراسات الجيومورفية  3

 االسزجبراد انًذبضزح  عند انشاءالمشاريع الهندسية

25 
دور الجيومورفولوجيا في بناء  3

 االسزجبراد انًذبضزح  الطرق

26 

اىمية المعلومات الجيمورفية في  3
تخطيط مشاريع السدود 

 والخزانات

رسم امثلة من االنهار 
 االسزجبراد انًذبضزح وتطورىا 

27 
دور الجيومورفولوجيا في التحقق  3

 االسزجبراد انًذبضزح  من وجود الموارد الطبيعية

28 
اىمية الدراسات الجيومورفية  3

 االسزجبراد انًذبضزح  عند انشاءالمشاريع الهندسية

29 
دور الجيومورفولوجيا في بناء  3

 االسزجبراد انًذبضزح  الطرق

 االسزجبراد انًذبضزح   3 31
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 منوذج وصف ادلقرر
 وصف ادلقرر...

يوفر وصف ادلقرر ىذا اجيازا مقتضيا الىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعو من 
مربىنا  عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من التعلم ادلتاحة والبد الطالب حتقيقها 

 من الربط بينها وبني وصف الربنامج.
 كلية الرتبية للبنات / جامعة بغداد المؤسسة التعلٌمٌة -1

 
 جغرافية القسم العلمي/ادلركز-2

 
 GAGG  101 اسم/ رمز ادلقرر-3

  اشكال احلضور ادلتاحة-4
 2016 الفصل / السنة -5

 30 عدد الساعات الدراسية-6

 2016-6-15 تاريخ اعداد ىذا الوصف  -7

اىداف ادلقرر : يهدف ادلقرر اىل  -8
تعريف الطالبة باخلرائط وعناصرىا   

ومقاييس الرسم ادلختلفة وكيفية حتويل 
ادلقايسس وتكبري وتصغري اخلرائط بعدة 

طرق وقياس ادلساحات وتعيني االجتاىات 
بواسطة الدرجات وتعيني اجتاه النجم 

اجلغرايف بعددة طرق وقراءة اخلرائط 
والكنتوريةوتعريف الطالبة بطرق الطبوغرافية 

رسم االشكال البيانية  والنسبية وتعريف 
 الطالبة بانواع ادلساقط اجلغرافية 
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 .خمرجات ادلقرر الدراسي وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11
 االهداف المعرفٌة . - أ

 القدٌمهالتعرف على نبذة عامة عن الحضارات القدٌمة التً رسمت اولى الخرائط  -1

 التعرف على انواع مقاٌٌس الرسم  -2

 التعرف على طرق قٌاس المساحات  -3

 التعرف على االتجاهات الرئٌسة والثانوٌه -4

 معرفة قراءة الخرائط الطبوغرافٌة  -5

 االىداف ادلهاراتية اخلاصة بالقرر-ب
 رسم انواع مقاٌٌس الرسم -1

 تحوٌل مقاٌٌس الرسم من كتابً الى نسبً  وبالعكس -2

 تصغٌٌر وتكبٌر الخرائط  -3

 قٌاس المساحات من الخرائط  -4

 تعٌٌن االتجاهات  -5

 تعٌٌن مكان الراصد وخط عرض الراصد -6

 رسم اشكال بٌانٌة  -7

 طرائق التعليم والتعلم . 
مي االعتماد على طريقة ألقاءاحملاضرة بصورة نظرية واستخدام اسلوب االسئلة واالجوبة جلذب انتباه الطالبات ومن مث 

 بيق ما مت شرحو على متارين عملية .يتم تط
 طرائق التقييم. 

 يتم تقييم الطالبات عن طريق االمتحانات اليوميو والشهريو والفصلية باالعتما على اجلانب العملي والنظري للمادة 
 االىداف الوجدانية والقيمية . -ج
 تشارك مجيع الطالبات يف حل التمارين -1

 ره تبدي الطالبات راٌهن فً المحاض -2

 طرائق التعليم والتعلم 
 تشجيع الطالبات على دمارسة دورىن كمدرسات عن طريق تشجيعهن على القاء حماضرة مصغرة عن موضوع الدرس 

 
 طرائق التقييم 

 يتم تقييم وتقومي اسلوب الطالبة يف عرضها للحقائق العلمية اخلاصو بادلوضوع 
 االخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( ادلهارات العامو والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات

 اعطاء الفرصة للطالبات فً اداء محاضرات عن موضوع المحاضرة  -1

 بنية ادلقرر -11
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ال االسبوع
سا 
عا
 ت

 طريقو التقييم طريقة التعليم  اسم الوحدة خمرجات التعلم ادلطلوبو 

تعرف الطالبات على تطور  2 االول
 اخلرائط 

عن نبذه تارخيية 
تطور اخلرائط يف 

احلضارات 
 القدميو

استخدام اسلوب 
 االلقاء 

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع 

انواع مقاييس  التعرف على مقاييس الرسم 2 الثاين 
 الرسم 

استخدام اسلوب 
 االلقاء

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع

ادلساحات التعرف على قياس  2 الثالث
 والتصغيري والتكبري

قياس ادلساحات 
والتصغيري 

 والتكبري

استخدام اسلوب 
 االلقاء

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع

شرح خمتصر عن  العملي حل متارين  2 الرابع 
 التمارين 

 تصحيح التمارين 

 االمتحان الشهري  2 اخلامس
 

 
 

 
 

 
 

االجتاىات التعرف على   السادس
 وادلواقع وتوجيو اخلرائط

االجتاىات 
وادلواقع وتوجيو 

 اخلرائط

استخدام اسلوب 
 االلقاء

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع

التعرف على طرق تعيني  2 السابع
 الشمال اجلغرايف

طرق تعيني 
 الشمال اجلغرايف

استخدام اسلوب 
 االلقاء

اسئلة واجوبو 
فهم دلعرفو مدى 

الطالبات 
 للموضوع

التعرف على طرق تعيني  2 الثامن
 الراصدعلى اخلرائط

طرق تعيني 
الراصدعلى 

 اخلرائط

استخدام اسلوب 
 االلقاء

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع

 تصحيح التمارين   حل متارين العملي  2 التاسع
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 العاشر

 

2   
 االمتحان الشهري

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 احلادي عشر 

التعرف انواع اخلرائط بالنسبة   
 دلوضوعاهتا ومقاييسها

انواع اخلرائط 
بالنسبة 

دلوضوعاهتا 
 ومقاييسها

 
 

استخدام اسلوب 
 االلقاء

 
اسئلة واجوبو 

دلعرفو مدى فهم 
الطالبات 
 للموضوع

قيام الطالبو بقراءة اخلرائط  2 الثاين عشر 
 الطبوغرافية

اخلرائط 
 الطبوغرافية

استخدام اسلوب 
 االلقاء

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع

القطاع  رسم قطاع تضاريسي وقرائتو 2 الثالث  عشر
 التطبوغرايف

استخدام اسلوب 
 االلقاء

اعطاء مترين 
عملي سريع 

وحلو مع 
 الطالبات 

التعرف على اخلطوط  2 الرابع عشر
 واالشكال البيانية

اخلطوط 
 البيانيةواالشكال 

استخدام اسلوب 
 االلقاء

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع

اكمال اخلطوط واالشكال  2 اخلامس عشر
 البيانية

   

اكمال اخلطوط واالشكال  2 السادس عشر
 البيانية

   

متارين عملي دلادة اخلطوط  2 السابع عشر 
 واالشكال البيانية

شرح خمتصر  
 للتمارين

اداء تصحيح 
الطالبات يف حل 

 التمارين
متارين عملي دلادة اخلطوط  2 الثامن  عشر 

 واالشكال البيانية
   

متارين عملي دلادة اخلطوط   2 التاسع عشر 
 واالشكال البيانية

   

    االمتحان الشهري 2 العشرون
اسئلة واجوبو استخدام اسلوب  خرائط التوزيعاتالتعرف على انواع خرائط  2 احلادي والعشرون
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دلعرفو مدى فهم  االلقاء التوزيعات 
الطالبات 
 للموضوع

تعرف الطالبات طرق التمثيل  2 الثاين والعشرون 
 يف اخلرائط الكميو

شرح تفصيلي  طريقة النقاط 
 خلطوات التمثيل

االستفهام من 
الطالباحتول 

 خطوات التمثيل
تعرف الطالبات طرق التمثيل  2 الثالث والعشرون 

 يف اخلرائط الكميو
شرح تفصيلي  طريقو الدوائر

 خلطوات التمثيل
االستفهام من 

الطالباحتول 
 خطوات التمثيل

    متارين عملي 2 الرابع والعشرون 
اخلامس 

 والعشرون 
    متارين عملي 2

السادس 
 والعشرون

    االمتحان الشهري 2

تعرف الطالبات على انواع  2 السابع والعشرون 
 التظليل الكميو 

طرق التمثيل 
 الكمية

شرح تفصيلي 
باستخدام 

اسلوب القاء 
 احملاضرة

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع

تعرف الطالبات على انواع  2 الثامن والعشرون
 التظليل النوعية

طرق التمثيل 
 النوعية

شرح تفصيلي 
باستخدام 

اسلوب القاء 
 احملاضرة

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع

تعرف الطالبات على انواع  2 التاسع والعشرون
 ادلساقط 

اسلوب القاء  ادلساقط 
 احملاضرة

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع

تعرف الطالبات على الصور  2 الثالثون
 اجلويو وانواعها

القاء اسلوب  الصور اجلوية
 احملاضرة

اسئلة واجوبو 
دلعرفو مدى فهم 

الطالبات 
 للموضوع

 
 البنية التحتية -12
 علم اخلرائط الكتب ادلقررة ادلطلوبة -
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 قراءة اخلرائط الطبوغرافية ،اسس علم اخلرائط ادلراجع الرئيسية 

 اليوجد الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا
 اليوجد ادلرجع االلكرتونيو 

 
 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي : تزويد القسم باجهزه تساعد الطالبات يف اداء متارين العملي -13
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  .1 ادلؤسسة التعليمبة جامعة بغداد

  .2 القسم اجلامعي / ادلركز الرتبية للبنات

  .3 اسم / رمز ادلقرر GGA 107 افريقيا واسرتاليا

  .4 الربامج اليت يدخل فيها  اجلانب النظري 

  .5 اشكال احلضور ادلتاحة  

  .6 الفصل / السنة سنوي

  .7 عدد الساعات الدراسية الكلي 

  .8 تاريخ اعداد ىذا الوصف 18/6/2116

  .9 اىداف ادلقرر 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم .11
a. االهداف المعرفٌة 

 . ان تتعرف الطالبة على اهداف المادة 
  الخرٌطة الخاصة بكل ان تتدرب الطالبة على تعٌٌن المواقع على

 قارة.

b. .االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر 
 .القٌام برسم خرٌطة للقارتٌن 
 .دراسة الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة المتعلقة بالقارة 

 طرائق التعلٌم والتعلم
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 المحاضرة

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات

 بنية ادلقرر
مخرجات التعليم  /الموضوعاسم الوحدة  طريقة التعليم طريقة التقييم

 المطلوبة

 االسبوع الساعات

جغرافية افريقيا )جنوب  احملاضرة االختبارات
 الصحراء(

التعرف على معطيات 
 ادلساحة

3 1.  

   افرٌقٌا جغرافٌة المحاضرة االختبارات
 الصحراء جنوب

البنية على  التعرف
 اجليولوجية

3 2.  

مظاىر  على التعرف ادلوقع اجلغرايف المحاضرة االختبارات
 السطح

3 3.  

ادلناخ  على التعرف الجغرافً الموقع المحاضرة االختبارات
 واالقاليم ادلناخية

3 4.  

النبات  على التعرف الجغرافً الموقع المحاضرة االختبارات 3 5.  
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 الطبيعي واالقاليم النباتية

على خصائص  التعرف  المحاضرة االختبارات
 الرتبة

3 6.  

ادلوارد ادلائية  على التعرف  المحاضرة االختبارات
 السطحية واجلوفية

3 7.  

 –السكان  على التعرف ادلعطيات البشرية المحاضرة االختبارات
 تركيبهم وتوزيعهم

3 8.  

ادلعادن  على التعرف االمكانيات االقتصادية  احملاضرة االختبارات
 الصناعية 

3 9.  

  .11 3 الزراعة  على التعرف  احملاضرة االختبارات

  .11 3 الغابات  على التعرف  احملاضرة االختبارات

  .12 3 طرق النقل على التعرف  احملاضرة االختبارات

الدول االفريقية  دراسة  احملاضرة االختبارات
 اقليمية

بعض  على التعرف
 الدول االفريقية كامنوذج

3 13.  

مجهورية  على التعرف  االفريقية الدول احملاضرة االختبارات
جنوب افريقيا  جنوب 

 القارة

3 14.  

تنزانيا وكينيا  على التعرف  االفريقية الدول احملاضرة االختبارات
 شرق القارة

3 15.  

نيجرييا  على التعرف  االفريقية الدول احملاضرة االختبارات
 وغانا غرب القارة

3 16.  

زائري وسط  على التعرف  االفريقية الدول احملاضرة االختبارات
 القارة

3 17.  

اسرتاليا   على التعرف اسرتاليا ونيوزلندة احملاضرة االختبارات
 كقارة

3 18.  

اخلصائص  على التعرف  اسرتاليا احملاضرة االختبارات
 اجليولوجية الطبيعية

3 19.  

  اسرتاليا احملاضرة االختبارات

 

ادلناخ  على التعرف 3 21.  
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 واالقاليم ادلناخية 

النبات  على التعرف  اسرتاليا احملاضرة االختبارات
 الطبيعي غابات احراش

3 21.  

الزراعة  على التعرف  اسرتاليا احملاضرة االختبارات
 واالنتاج الزراعي 

3 22.  

ادلياه  على التعرف  اسرتاليا احملاضرة االختبارات
 اجلوفية والري 

3 23.  

  .24 3 السكان  على التعرف  اسرتاليا احملاضرة االختبارات

التجارة  على التعرف  اسرتاليا احملاضرة االختبارات
 اخلارجية

3 25.  

 نيوزلندا احملاضرة االختبارات

 كجزيرة 

االقاليم  على التعرف
 الطبيعية

3 26.  

اجلزيرة  على التعرف نيوزلندا احملاضرة االختبارات
 الشمالية واجلنوبية

3 27.  

  .28 3 ادلناخ على التعرف نيوزلندا احملاضرة االختبارات

  .29 3 على التعرف نيوزلندا احملاضرة االختبارات
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 ًوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 هراجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرًاهج األكاديوي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 جبيؼخ ثغضاص انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .21

  انززثٛخ نهجُبد انًزكشانمظى انجبيؼٙ /  .22

 ادصبء  GSP 325 اطى / ريش انًمزر .23

 انجبَت انُظز٘ ٔانؼًهٙ  انجزايج انزٙ ٚضسم فٛٓب .24

  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .25

 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .26

 31 )انكهٙ(ػضص انظبػبد انضراطٛخ  .27

 2116-6-15 ربرٚز إػضاص ْذا انٕصف  .28

 أْضاف انًمزر .29

تعميم الطالبات كيفية استخدام المعادالت اإلحصائية في تحميل البيانات،  مع استنقاء 
القوانيين اإلحصائية التي تتالئم مع طبيعة البيانات الجغرافية بشقيو الطبيعي والبشري 

 لغرض الوصول الى نتائج عممية وتطبيقية   
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 ٔانزمٛٛىيشزجبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى  .31

  االْضاف انًؼزفٛخ  -أ
 اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف انًبصح -1أ

  -2أ

  

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًمزر   -ة 

 اطزشضاو انظجٕرِ  – 1ة

 اطزشضاو انجبَت االدصبئٙ ٔانذبطجخ  – 2ة

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًذبضزح , انزطجٛك انؼًهٙ 

 

 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االسزجبراد 

 

 
 االْضاف انٕجضاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 طزح االطئهخ -1ج

 انًُبلشخ -2ج

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًذبضزح 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 االسزجبراد
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انزٕظٛف ٔانزطٕر انششصٙ انًُمٕنخ ) انًٓبراد األسزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزبْٛهٛخ  انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -ص 

.) 

 انًُبلشخ -1ص

 طزح االطئهخ -2ص

 كزبثخ رمبرٚز-3ص

   

 ثُٛخ انًمزر .3

 األطجٕع
انظبػب

 د
 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اطى انٕدضح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

1 
 

3 
  مقدمة وتعريف بالموضوع

 االسزجبراد  انًذبضزح 

2 
األحصائية المصطلحات  3

 واألسس الرياضية

 
 انًذبضزح

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  النزعة المركزية: مركز المعدل  3 3

4 

  الوسيط والمنوال 3

 انًذبضزح

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  المسافة المعيارية 3 5

 االسزجبراد انًذبضزح  تحليل االنماط النقطية 3 6

 االسزجبراد انًذبضزح  األقربتحليل الجار  3 7

 االسزجبراد انًذبضزح  التحليل العنقودي 3 8

 االسزجبراد انًذبضزح  المربعات القياسيةتحليل  3 9

 االسزجبراد انًذبضزح  تحليل األنماط الشبكية 3 11

 االسزجبراد انًذبضزح  نظرية األحتماالت الجغرافية 3 11

 االسزجبراد انًذبضزح  األنحراف والخطأ المعياري 3 12

 االسزجبراد انًذبضزح  العينات األحتمالية 3 13

 االسزجبراد انًذبضزح  العينات غير األحتمالية 3 14

 االسزجبراد انًذبضزح  عطلة نصف السنة 3 15

 االسزجبراد انًذبضزح  = 3 16

 االسزجبراد انًذبضزح  مربع كاي 3 17

18 
رسم امثلة من االنهار  نسبة التقاطع 3

 انًذبضزح وتطورىا 
 االسزجبراد
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 ًوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 االسزجبراد انًذبضزح  معامل يول  3 19

 االسزجبراد انًذبضزح  معامل فاي 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  معامل كاما 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  الرتباط الرتب معامل سبيرمان 3 22

 االسزجبراد انًذبضزح  معامل بيرسون 3 23

 االسزجبراد انًذبضزح  تحليل األنحدار 3 24

 االسزجبراد انًذبضزح  أبعاد الزمن في الجغرافية 3 25

 االسزجبراد انًذبضزح  المعدالت المتحركة 3 26

 االسزجبراد انًذبضزح  التحليل الموسمي 3 27

 االسزجبراد انًذبضزح  التحليل الدائري 3 28

 االسزجبراد انًذبضزح  السالسل الزمنيةالعالقة في  3 29

 االسزجبراد انًذبضزح   3 31

 هراجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرًاهج األكاديوي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 جبيؼخ ثغضاص انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .31

  انززثٛخ نهجُبد انًزكشانمظى انجبيؼٙ /  .32

 يٕارص طجٛؼٛخ 323GNr اطى / ريش انًمزر .33

 انجبَت انُظز٘ ٔانؼًهٙ  انجزايج انزٙ ٚضسم فٛٓب .34

  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .35
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 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .36

 31 )انكهٙ(ػضص انظبػبد انضراطٛخ  .37

 2116-6-15 ربرٚز إػضاص ْذا انٕصف  .38

 أْضاف انًمزر .39

الطبيعية واىميتيا وتصنيفيا وتوزيعيا الجغرافي باالضافة الى كيفية  تعرف الطالب عمى الموارد
 استخراجيا واستثمارىا وصيانتيا

 
 
 
 

 يشزجبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .41

  االْضاف انًؼزفٛخ  -أ
 اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف انًبصح -1أ

  -2أ

  

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًمزر   -ة 

 اطزشضاو انظجٕرِ  – 1ة

 اطزشضاو انجبَت انُظز٘  – 2ة

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًذبضزح , 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االسزجبراد 
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 االْضاف انٕجضاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 طزح االطئهخ -1ج

 انًُبلشخ -2ج

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًذبضزح 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 االسزجبراد

 

 

 
انًُمٕنخ ) انًٓبراد األسزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انششصٙ انزبْٛهٛخ  انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -ص 

.) 

 انًُبلشخ -1ص

 طزح االطئهخ -2ص

 كزبثخ رمبرٚز-3ص

   

 ثُٛخ انًمزر .4

 األطجٕع
انظبػب

 د
 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اطى انٕدضح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

1 
 

2 

المفردات واىم المصادر 
والتعرف بنظام االمتحان وتوزيع 

 الدرجات

 

 االسزجبراد  انًذبضزح 

2 
فكرة عامة عن الموارد الطبيعية  2

 وتعريف الموارد
 

 انًذبضزح
 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  الموارد الطبيعية وتصنيفهااىمية  2 3

4 

2 

منهاج البحث في دراسة الموارد 
 الطبيعية

 

 انًذبضزح

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  التربة تعريفها وتكوينها 2 5

 االسزجبراد انًذبضزح  العوامل المؤثرة–تكوين التربة  2 6

 االسزجبراد انًذبضزح  المواد المعدنية 2 7

 االسزجبراد انًذبضزح   2 8

9 
المواد العضوية واصنافها  2

 وخواصها
 

 انًذبضزح
 االسزجبراد

11 
 –متغيرات اساسية في التربة  2

 بنية التربة
 انًذبضزح 

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  مسامية وماء وتفاعل التربة 2 11

 االسزجبراد انًذبضزح  تصنيف التربة وانواعها 2 12

 االسزجبراد انًذبضزح  تصنيف حسب التكوين 2 13

 االسزجبراد انًذبضزح  تصنيف حسب النشأة 2 14

 االسزجبراد انًذبضزح   2 15

 االسزجبراد انًذبضزح  التصنيف المناخي والنباتي للتربة 2 16
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 ًوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 االسزجبراد انًذبضزح  مشاكل التربة 2 17

 االسزجبراد انًذبضزح  مشاكل التربة 2 18

 االسزجبراد انًذبضزح  صيانة التربة 2 19

 االسزجبراد انًذبضزح  النبات الطبيعي وتعريفة 2 21

21 
العوامل المؤثرة في النبات  2

 الطبيعي
 االسزجبراد انًذبضزح 

 االسزجبراد انًذبضزح   2 22

 االسزجبراد انًذبضزح  الغابات وتوزيعها 2 23

 االسزجبراد انًذبضزح  الحشائش وتوزيعها 2 24

 االسزجبراد انًذبضزح  المراعي وصيانتها 2 25

 االسزجبراد انًذبضزح  الموارد المائية 2 26

 االسزجبراد انًذبضزح  الموارد المائية العذبة 2 27

 االسزجبراد انًذبضزح  االنهار والبحيرات 2 28

 العالي ))هراجعت البرًاهج األكاديوي((هراجعت أداء هؤسساث التعلين 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 جبيؼخ ثغضاص انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .41

  انززثٛخ نهجُبد انمظى انجبيؼٙ / انًزكش .42

  GPG POLITICAL  Geography 431 اطى / ريش انًمزر .43

 انجبَت انُظز٘  انجزايج انزٙ ٚضسم فٛٓب .44



38 

 

 

  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .45

 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .46

 31 )انكهٙ(ػضص انظبػبد انضراطٛخ  .47

 2116-6-15 ربرٚز إػضاص ْذا انٕصف  .48

 أْضاف انًمزر .49

التعريف بالدولة كوحدة سياسية للدراسة وبيان عناصر الجغرافيا الطبيعية والبشرية واالقتصادية ودراسة مشكالت الحدود 
 وانواعها ووظائفها مفصال

 
 
 
 

 يشزجبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .51

  االْضاف انًؼزفٛخ  -أ
 اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف انًبصح -1أ

  -2أ

  

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًمزر   -ة 

 اطزشضاو انظجٕرِ  – 1ة

 اطزشضاو انجبَت انُظز٘  – 2ة

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًذبضزح , 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االسزجبراد 
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 االْضاف انٕجضاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 طزح االطئهخ -1ج

 انًُبلشخ -2ج

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًذبضزح 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 االسزجبراد

 

 

 
انًُمٕنخ ) انًٓبراد األسزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انششصٙ انزبْٛهٛخ  انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -ص 

.) 

 انًُبلشخ -1ص

 طزح االطئهخ -2ص

 كزبثخ رمبرٚز-3ص

   

 ثُٛخ انًمزر .5

 األطجٕع
انظبػب

 د
 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اطى انٕدضح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

1 
 

3 

مفهوم الجغرافيا السياسية 
 والجيوبولتيكس

 
 االسزجبراد  انًذبضزح 

 االسزجبراد انًذبضزح  منهج تحليل القوة 3 2

 االسزجبراد انًذبضزح  المنهج االقليمي والتاريخي 3 3

4 

  المنهج المورنولوجي والوظيفي 3

 انًذبضزح

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  المالمح المكانية 3 5

 االسزجبراد انًذبضزح  الموقع , احجم الدولة , شكلها 3 6

 االسزجبراد انًذبضزح  المناخ والتضاريس 3 7

 االسزجبراد انًذبضزح  العوامل السكانية 3 8

 االسزجبراد انًذبضزح  التركيب االنتوغرافي 3 9

 االسزجبراد انًذبضزح  حجم السكان ونحوىم 3 11

 االسزجبراد انًذبضزح  تكوين السكان 3 11

 االسزجبراد انًذبضزح  الزراعة 3 12

 االسزجبراد انًذبضزح  الصناعة 3 13

 االسزجبراد انًذبضزح  اموارد المياه والتربو 3 14

 االسزجبراد انًذبضزح  معادن فلزية وال فلزية 3 15

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيق  3 16

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيق 3 17

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيق 3 18

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيق 3 19

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيق 3 21
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 ًوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيق 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  اآلمن الغذائي 3 22

 االسزجبراد انًذبضزح  عطــــــــلة نصف الســـنة 3 23

 االسزجبراد انًذبضزح  الحدود والتخوم 3 24

 االسزجبراد انًذبضزح  الحدود الطبيعية 3 25

 االسزجبراد انًذبضزح  الحدود الهندسية 3 26

 االسزجبراد انًذبضزح  المياة األقليمية 3 27

 االسزجبراد انًذبضزح  الجيوبولتيكس 3 28

 هراجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرًاهج األكاديوي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 جبيؼخ ثغضاص انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .51

  انززثٛخ نهجُبد انًزكشانمظى انجبيؼٙ /  .52

  GGI  Geogrephy of Iraqi 429   اطى / ريش انًمزر .53

 انجبَت انُظز٘  انجزايج انزٙ ٚضسم فٛٓب .54

  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .55

 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .56

 31 )انكهٙ(ػضص انظبػبد انضراطٛخ  .57
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 2116-6-15 ربرٚز إػضاص ْذا انٕصف  .58

 أْضاف انًمزر .59

بجغرافية العراق من الناحية الطبيعية)الموقع الفمكي والجغرافي والبنية تعريف الطمبة 
الجيولوجية والتضاريس والمناخ والتربة والنبات الطبيعي والموارد المائية( ومن الناحية 

البشرية)السكان ونشاطيم الرعوي والزراعي واالقتصادي والتجاري والصناعي واىم مشاكل 
 لوفيات وغيرىا( تعريف الطمبة باىمية العراق من جميع نواحيوالسكان)اليجرة والوالدات وا

 الطبيعية والبشرية واالقصادية

 
 
 
 

 يشزجبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .61

  االْضاف انًؼزفٛخ  -أ
 اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف انًبصح -1أ

  -2أ

  

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًمزر   -ة 

 اطزشضاو انظجٕرِ  – 1ة

 اطزشضاو انجبَت انُظز٘  – 2ة

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًذبضزح , 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االسزجبراد 
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 االْضاف انٕجضاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 طزح االطئهخ -1ج

 انًُبلشخ -2ج

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًذبضزح 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 االسزجبراد

 

 

 
انًُمٕنخ ) انًٓبراد األسزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انششصٙ انزبْٛهٛخ  انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -ص 

.) 

 انًُبلشخ -1ص

 طزح االطئهخ -2ص

 كزبثخ رمبرٚز-3ص

   

 ثُٛخ انًمزر .6

 األطجٕع
انظبػب

 د
 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اطى انٕدضح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىطزٚمخ 

1 
 

3 

رسم خارطة توضح الموقع  الموقع الفلكي والجغرافي
 االسزجبراد  انًذبضزح  االلفلكي 

2 
رسم خارطة البنية  البنية الجيولوجية 3

 انًذبضزح الجيولوجية
 االسزجبراد

3 
رسم خارطة التضاريس  التضاريس /الجبال 3

 انًذبضزح /الجبال
 االسزجبراد

4 

 السهول /الهضاب 3
 انًذبضزح 

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  الوديان /االنهار 3 5

6 
رسم خارطة  المناخ/االشعاع الشمسي 3

 انًذبضزح المناخ/االشعاع الشمسي
 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  الحرارة/االمطار 3 7

 االسزجبراد انًذبضزح  الضغط /الرياح 3 8

9 
رسم خارطة التربو  وانواعهاالتربو  3

 انًذبضزح وانواعها
 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  مشاكل التربة/الملوحة 3 11

 االسزجبراد انًذبضزح رسم خارطة التصحر التصحر 3 11

 االسزجبراد انًذبضزح  الجرف 3 12

 االسزجبراد انًذبضزح  التلوث 3 13

 االسزجبراد انًذبضزح  حل مشاكل التربو 3 14

15 
رسم خارطة النبات  النبات الطبيعي 3

 انًذبضزح الطبيعي
 االسزجبراد
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 ًوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 االسزجبراد انًذبضزح  عطلة نصف السنة 3 16

 االسزجبراد انًذبضزح  انواع النبات الطبيعي 3 17

18 
التوزيع الجغرافي للنبات  3

 انًذبضزح  الطبيعي
 االسزجبراد

19 
خارطة الموارد رسم  الموارد المائية 3

 انًذبضزح المائية
 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  التساقط/االمطار 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  المياه الجوفية 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  المياه السطحية 3 22

23 
رسم خارطة مشاكل الري  مشاكل الري والبزل في العراق 3

 االسزجبراد انًذبضزح والبزل في العراق

 االسزجبراد انًذبضزح  التوزيع الجغرافي للسكان 3 24

25 
رسم خارطة السكان  السكان انواعهم 3

 االسزجبراد انًذبضزح انواعهم

 االسزجبراد انًذبضزح  النشاط االقتصادي 3 26

27 
 النشاط الرعوي/ 3

 االسزجبراد انًذبضزح  الزراعي

 االسزجبراد انًذبضزح  الصناعة 3 28

 هراجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرًاهج األكاديوي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 جبيؼخ ثغضاص انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .61
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  انززثٛخ نهجُبد انمظى انجبيؼٙ / انًزكش .62

 فكر جغرافي  GGEL   Geograph idloogy 433 اطى / ريش انًمزر .63

 انجبَت انُظز٘  انجزايج انزٙ ٚضسم فٛٓب .64

  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .65

 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .66

 31 )انكهٙ(ػضص انظبػبد انضراطٛخ  .67

 2116-6-15 ربرٚز إػضاص ْذا انٕصف  .68

 أْضاف انًمزر .69

فيم التطور التاريخي لممعرفة الجغرافية.ومعرفة اىم الحضارات التي اىتمت بالجوانب 
 الجغرافية الطبيعية والبشرية واالقصادية

 
 
 
 

 ٔانزمٛٛىيشزجبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى  .71

  االْضاف انًؼزفٛخ  -أ
 اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف انًبصح -1أ

  -2أ

  

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًمزر   -ة 

 اطزشضاو انظجٕرِ  – 1ة

 اطزشضاو انجبَت انُظز٘  – 2ة
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 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًذبضزح , 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االسزجبراد 

 

 
 االْضاف انٕجضاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 طزح االطئهخ -1ج

 انًُبلشخ -2ج

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًذبضزح 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 االسزجبراد

 

 

 
انًُمٕنخ ) انًٓبراد األسزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انششصٙ انزبْٛهٛخ  انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -ص 

.) 

 انًُبلشخ -1ص

 طزح االطئهخ -2ص

 كزبثخ رمبرٚز-3ص

   

 ثُٛخ انًمزر .7

 األطجٕع
انظبػب

 د
 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اطى انٕدضح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

1 
 

3 

 مقدمة جغرافية عامة
مفهوم الجغرافية)حقلها 

 ,محتواىا,حدودىا الطبيعية(
 االسزجبراد  انًذبضزح  

2 

الجغرافي في ظهور الفكر  3
العراق وانتشارة في مناطق 

 اخرى
 انًذبضزح 

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  ابرز خصائص الفكر الجغرافي 3 3

4 

3 

الفكر الجغرافي العربي قبل 
 االسالم)في العصور القديمة(

 انًذبضزح 

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  الفكر الجغرافي المعاصر 3 5

 االسزجبراد انًذبضزح  الجغرافي الفينيقيالفكر  3 6

 االسزجبراد انًذبضزح  الفكر الجغرافي في العراق 3 7

 االسزجبراد انًذبضزح  الفكر الجغرافي في مصر 3 8

 االسزجبراد انًذبضزح  الفكر الجغرافي االغريقي 3 9

 االسزجبراد انًذبضزح  الفكر الجغرافي الروماني 3 11

11 
مشتركة للفكر الجغرافي معالم  3

 العربي
 انًذبضزح 

 االسزجبراد

12 
الفكر الجغرافي قبل االسالم  3

 واىم حقول المعرفة
 انًذبضزح 

 االسزجبراد

13 
الفكر الجغرافي االسالمي ابرز  3

 خصائصة 
 انًذبضزح 

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  اثر الجغرافية العربية في العالم 3 14
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 ًوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

15 
الرحالت الجغرافي ادب  3

 انًذبضزح  االسالمي
 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح   3 16

 االسزجبراد انًذبضزح   3 17

 االسزجبراد انًذبضزح   3 18

 االسزجبراد انًذبضزح   3 19

 االسزجبراد انًذبضزح   3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  ظهور علم الخرائط العربية 3 21

22 
الجغرافي الصيني تطور الفكر  3

 االسزجبراد انًذبضزح  وابرز خصائص

 االسزجبراد انًذبضزح  الفكر الجغرافي الهندي 3 23

24 
تطور الفكر الجغرافي واىم  3

 االسزجبراد انًذبضزح  اتجاىاتة

 االسزجبراد انًذبضزح  الفكر الجغرافي الوسيط 3 25

 االسزجبراد انًذبضزح  الفكر الجغرافي االلماني 3 26

 االسزجبراد انًذبضزح  الفكر الجغرافي الفرنسي 3 27

 االسزجبراد انًذبضزح  الفكر الجغرافي االنكليزي 3 28

 هراجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرًاهج األكاديوي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 جبيؼخ ثغضاص انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .71

  انززثٛخ نهجُبد انًزكشانمظى انجبيؼٙ /  .72
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 Geography of transport of trade   436 GGTT اطى / ريش انًمزر .73

 انجبَت انُظز٘  انجزايج انزٙ ٚضسم فٛٓب .74

  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .75

 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .76

 31 )انكهٙ(ػضص انظبػبد انضراطٛخ  .77

 2116-6-15 ربرٚز إػضاص ْذا انٕصف  .78

 أْضاف انًمزر .79

اتجاىات الطالبة نحو فيم المبادئ األساسية في جغرافية النقل والتجارة الدولية وربط تنمية 
 النقل والتجارة الدولية بتأثيراتيا المكانية والتعريف بأنماط النقل والمقارنة والتميز بينيا

 
 
 
 

 يشزجبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .81

  االْضاف انًؼزفٛخ  -أ
 اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف انًبصح -1أ

  -2أ

  

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًمزر   -ة 

 اطزشضاو انظجٕرِ  – 1ة

 اطزشضاو انجبَت انُظز٘  – 2ة

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
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 انًذبضزح , 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االسزجبراد 

 

 
 االْضاف انٕجضاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 طزح االطئهخ -1ج

 انًُبلشخ -2ج

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًذبضزح 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 االسزجبراد

 

 

 
انًُمٕنخ ) انًٓبراد األسزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انششصٙ انزبْٛهٛخ  انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -ص 

.) 

 انًُبلشخ -1ص

 طزح االطئهخ -2ص

 كزبثخ رمبرٚز-3ص

   

 ثُٛخ انًمزر .8

 األطجٕع
انظبػب

 د
 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اطى انٕدضح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

1 
 

3 

جغرافية النقل ,مفهوم النقل 
 االسزجبراد  انًذبضزح   وأسبابو

 االسزجبراد انًذبضزح  اىميتة النقل وتطوره 3 2

 االسزجبراد انًذبضزح  عناصر النقل  3 3

4 

العوامل الطبيعية المؤثرة في  3
 انًذبضزح  النقل 

 االسزجبراد

5 
العوامل البشرية المؤثرة في  3

 انًذبضزح  النقل 
 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  أنماط النقل ,النقل البري 3 6

 االسزجبراد انًذبضزح  النقل بالسكك الحديدية  3 7

 االسزجبراد انًذبضزح  الحديديةالنقل بالسكك  3 8

 االسزجبراد انًذبضزح  النقل بالسيارات  3 9

 االسزجبراد انًذبضزح  النقل باألنابيب  3 11

 االسزجبراد انًذبضزح  النقل المائي 3 11

 االسزجبراد انًذبضزح  النقل النهري 3 12

 االسزجبراد انًذبضزح  النقل النهري 3 13

 االسزجبراد انًذبضزح  النقل البحري                     3 14

 االسزجبراد انًذبضزح  النقل البحري                    3 15

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيقات تدريسية 3 16

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيقات تدريسية 3 17

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيقات تدريسية                 3 18

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيقات تدريسية 3 19
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 ًوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيقات تدريسية 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  تطبيقات تدريسية 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  الحاويات 3 22

 االسزجبراد انًذبضزح  تلوث المياه 3 23

 االسزجبراد انًذبضزح  النقل الجوي                     3 24

 االسزجبراد انًذبضزح  النقل الجوي 3 25

 االسزجبراد انًذبضزح  وسائل النقل األخرى 3 26

 االسزجبراد انًذبضزح  مفهوم التجارة الدولية وتطورىا  3 27

28 
العوامل الطبيعية المؤثرة في  3

 االسزجبراد انًذبضزح  التجارة 

 أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرًاهج األكاديوي((هراجعت 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 جبيؼخ ثغضاص انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .81

  انززثٛخ نهجُبد انمظى انجبيؼٙ / انًزكش .82

 Geography  of Environment431 GGEV اطى / ريش انًمزر .83

 انجبَت انُظز٘  انجزايج انزٙ ٚضسم فٛٓب .84

  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .85

 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .86
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 31 )انكهٙ(ػضص انظبػبد انضراطٛخ  .87

 2116-6-15 ربرٚز إػضاص ْذا انٕصف  .88

 أْضاف انًمزر .89

التعريف بالبيئة والنظم البيئية وتوزيعاتيا واىم المشاكل التي تعاني منيا البيئة وانواع 
التموثات ومعالجاتيا ، ودراسة الىم الظواىر الناتجة عن انواع التموث وتاثيراتيا عمى 

الجغرافية وفروعيا بالبيئة وعوامميا الحية وغير االنسان والكائنات الحية ، وعالقة 
 الحيةالطبيعية والبشرية واالقصادية

 
 
 
 

 يشزجبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .91

  االْضاف انًؼزفٛخ  -أ
 اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف انًبصح -1أ

  -2أ

  

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًمزر   -ة 

 اطزشضاو انظجٕرِ  – 1ة

 اطزشضاو انجبَت انُظز٘  – 2ة

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًذبضزح , 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االسزجبراد 
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 االْضاف انٕجضاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 طزح االطئهخ -1ج

 انًُبلشخ -2ج

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًذبضزح 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 االسزجبراد

 

 

 
انًُمٕنخ ) انًٓبراد األسزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انششصٙ انزبْٛهٛخ  انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -ص 

.) 

 انًُبلشخ -1ص

 طزح االطئهخ -2ص

 كزبثخ رمبرٚز-3ص

   

 ثُٛخ انًمزر .9

 األطجٕع
انظبػب

 د
 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اطى انٕدضح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىطزٚمخ 

1 
 

2 
 االسزجبراد  انًذبضزح   تعريف علم البيئة نبذة تاريخية

2 
 عالقة علم البيئة بالعلوم االخرى 2

 انًذبضزح  
 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  فروع علم البيئة 2 3

4 

2 

 انًذبضزح  بيئة اليابسة وفروعها

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  البيئة المائية وفروعها            2 5

 االسزجبراد انًذبضزح  النظام البيئي وتعريفاتو 2 6

 االسزجبراد انًذبضزح  انواع النظم الببيئية / اليابسة 2 7

 االسزجبراد انًذبضزح  النظم البيئية المائية 2 8

 االسزجبراد انًذبضزح  مكونات النظام البيئي /الحية 2 9

 االسزجبراد انًذبضزح  المكونات غير الحية 2 11

 االسزجبراد انًذبضزح  العالقة بين المكونات الحية 2 11

 االسزجبراد انًذبضزح  العالقات االيجابية / السلبية 2 12

 االسزجبراد انًذبضزح  النظم البيئية في العراق 2 13

 االسزجبراد انًذبضزح  التدىور البيئي 2 14

 االسزجبراد انًذبضزح  التلوث / تعريفاتو ومصادره 2 15

 االسزجبراد انًذبضزح  الملوثات / مصادرىا وانواعها 2 16

 االسزجبراد انًذبضزح  طبيعة المواد الملوثة 2 17

 االسزجبراد انًذبضزح  التلوث المادي  2 18

 االسزجبراد انًذبضزح  تلوث الهواء 2 19
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 ًوىرج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

 االسزجبراد انًذبضزح  تلوث الماء 2 21

 االسزجبراد انًذبضزح  تلوث التربةالتلوث الغذائي 2 21

 االسزجبراد انًذبضزح  التلوث غير المادي 2 22

 االسزجبراد انًذبضزح  التلوث االشعاعي 2 23

 االسزجبراد انًذبضزح  التلوث الضوضائي 2 24

 االسزجبراد انًذبضزح  التلوث الحراري 2 25

 االسزجبراد انًذبضزح  تلوثات اخرى 2 26

 االسزجبراد انًذبضزح  تاثيرات التلوثات 2 27

 االسزجبراد انًذبضزح  مشكلة تاكل طبقة االوزون 2 28

 هراجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرًاهج األكاديوي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 جبيؼخ ثغضاص انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .91

  انززثٛخ نهجُبد انًزكشانمظى انجبيؼٙ /  .92

   G GAH Geography of Homeland 432   اطى / ريش انًمزر .93

 انجبَت انُظز٘  انجزايج انزٙ ٚضسم فٛٓب .94

  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .95

 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .96
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 31 )انكهٙ(ػضص انظبػبد انضراطٛخ  .97

 2116-6-15 ربرٚز إػضاص ْذا انٕصف  .98

 أْضاف انًمزر .99

بجغرافية العراق من الناحية الطبيعية)الموقع الفمكي والجغرافي والبنية تعريف الطمبة 
الجيولوجية والتضاريس والمناخ والتربة والنبات الطبيعي والموارد المائية( ومن الناحية 

البشرية)السكان ونشاطيم الرعوي والزراعي واالقتصادي والتجاري والصناعي واىم مشاكل 
 لوفيات وغيرىا( تعريف الطمبة باىمية العراق من جميع نواحيوالسكان)اليجرة والوالدات وا

 الطبيعية والبشرية واالقصادية

 
 
 
 

 يشزجبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .111

  االْضاف انًؼزفٛخ  -أ
 اٌ رزؼزف انطبنجخ ػهٗ اْضاف انًبصح -1أ

  -2أ

  

  االْضاف انًٓبرارٛخ انشبصخ ثبنًمزر   -ة 

 اطزشضاو انظجٕرِ  – 1ة

 اطزشضاو انجبَت انُظز٘  – 2ة

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًذبضزح , 

 طزائك انزمٛٛى      
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 االسزجبراد 

 

 
 االْضاف انٕجضاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 طزح االطئهخ -1ج

 انًُبلشخ -2ج

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًذبضزح 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 االسزجبراد

 

 

 
انًُمٕنخ ) انًٓبراد األسزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انششصٙ انزبْٛهٛخ  انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -ص 

.) 

 انًُبلشخ -1ص

 طزح االطئهخ -2ص

 كزبثخ رمبرٚز-3ص

   

 ثُٛخ انًمزر .11

 األطجٕع
انظبػب

 د
 يشزجبد انزؼهى انًطهٕثخ

اطى انٕدضح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىطزٚمخ 

1 
 

3 
 االسزجبراد  انًذبضزح   موقع وحدود الوطن العربي

 االسزجبراد انًذبضزح  جيولوجية الوطن العربي 3 2

 االسزجبراد انًذبضزح  جبال العراق وبالد الشام 3 3

4 

3 

 انًذبضزح  جبال شبو جزيرة العرب

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  جبال المغرب العربي 3 5

 االسزجبراد انًذبضزح  الهضاب  الشرقية 3 6

 االسزجبراد انًذبضزح  الهضاب الغربية 3 7

 االسزجبراد انًذبضزح  السهول الداخلية 3 8

 االسزجبراد انًذبضزح  السهول الساحلية 3 9

 االسزجبراد انًذبضزح  مناخ الوطن العربي 3 11

 االسزجبراد انًذبضزح  التربة  في الوطن العربي 3 11

12 
النبات الطبيعي في الوطن  3

 العربي
 انًذبضزح 

 االسزجبراد

13 
انهار -انهار الوطن العربي 3

 العراق
 انًذبضزح 

 االسزجبراد

 االسزجبراد انًذبضزح  انهار بالد الشام 3 14

 االسزجبراد انًذبضزح  انهار مصر المغرب العربي 3 15

 االسزجبراد انًذبضزح  عطلة نص السنة 3 16

17 
المياه الجوفية وتحلية مياه  3

 انًذبضزح  البحر
 االسزجبراد
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 االسزجبراد انًذبضزح  سكان الوطن العربي 3 18

 االسزجبراد انًذبضزح  مالمح االقتصاد العربي 3 19

 االسزجبراد انًذبضزح  الموارد الزراعية 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  الحبوب الغذائية 3 21

 االسزجبراد انًذبضزح  المحاصيل الصناعية 3 22

 االسزجبراد انًذبضزح  االنتاج الحيواني 3 23

 االسزجبراد انًذبضزح  الموارد المعدنية 3 24

 االسزجبراد انًذبضزح  الصناعة في الوطن العربي 3 25

26 
النقل والمواصالت في الوطن  3

 االسزجبراد انًذبضزح  العربي

 االسزجبراد انًذبضزح  المحاصيل الصناعية 3 27

 االسزجبراد انًذبضزح  االنتاج الحيواني 3 28


