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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  كلية التربية للعلوم االنسانية المؤسسة التعليمية .1

  الجغرافيا / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مواد علم الجغرافيا تدريس  وصف 

 بكالوريوس تربية اسم الشهادة النهائية  .4

  :نظام الدراسي ال .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 ان الجودةضم المعتمد   برنامج االعتماد .6

 القبول المركزي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2017|10|10 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  علوم الجغرافيااعداد مدرسي  -1

 اعداد باحثين في العلوم االنسانية  -2

  البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية والبشريةة نشر الثقاف -3

  العلوم التطبيقية لدراسة الظواهر الجغرافية التعمق في دراسة  -4

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
      بالعلوم ذات العالقة بالبيئة الطلبة ودتز -1أ

 ترسيخ المبادئ التربوية والعلمية بما يسهم في تطور المجتمع وإعالء مكانته واالفتخار به . -2أ        

 حتى يواكب التطور الحديث  المعرفة الجغرافيةتعميق  -3أ
  الجغرافي الحديثفكر للصادر المهمة و االساسية معرفة الم -4أ
  اصاتمناهج البحث الجغرافي الحديثة في كافة االختصمعرفة  -5أ
تزويد الطلبة بالعلوم والمعرفة التطبيقية التي تخدم المجتمع وتساهم في حل المشكالت المجتمعية  -6أ

 والبيئية .
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تخريج مدرسين أكفاء مزودين بالمعرفة العلمية الجغرافية – 1ب 

 تغير تربوي وعلمي في المجتمع على أحداث قادرين  وتربوين يناعداد باحث – 2ب 

 المهمة العلميةتعليم الطالب كيفية مراجعة المصادر, والمصادر  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات الشفوية -1
 كترونيةلكترونية مثل الشاشة االاللااستعمال الوسائل  -2
   حث او تقرير فصلياعداد بتكليف الطالب ب -3

 
 قييم طرائق الت     

 اجراء االمتحان اليومي قبل بدء المحاضرة العلمية  -1
 اجراء االمتحان الفصلي  -2
  اجراء االمتحان النهائي -3

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .الطرق والوسائل العلمية الناجحة في التدريس وخلق المعرفة لمبادئ الجغرافيا إتباع -1ج         

 العلمية والتربوية لكي ترقى بالمجتمع الفائدةيحقق مبادئ التربية بما  تطبيق -2ج

 وترسخ الجانب النظري والتطبيقي بما يرفع من رقي المجتمعنشر  -3ج    

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 ية ملالمحاضرات الع-1

 رشاد االخالقي و التربوي الساعات اال -2

 عامل اليومي التعامل االخالقي ان تكون قدوة للطالب باالخالق و الت -4

 
 طرائق التقييم    

 استبيانات -1

 فية بة خالل المحاضرة و النشاطات الصفية و الصمتابعة الطل -2

 
 



 

  
 3الصفحة 

 
  

 

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

  غرافيامواد الجاعداد كفاءات تدريسية لها القدرة على تدريس  -1د

  علم الجغرافيا الطبيعية والبشرية لى اكمال الدراسات العليا في اعداد باحثين لهم القدرة ع -2د

 العمل في وزارةمثل  الجغرافيامادة لعمل في ميادين اخرى غير تدريس كنها اتأهيل طاقات يم -3د

 ة ..الخالتخطيط , والبيئة , وزارة النقل , وزارة الصناعة والمعادن , الزراع    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طريقة السؤال ) االستجواب ( -1
 يةطريقة المحاضرة الشفو -2

 تكليف الطالب بالقاء محاضرة تدريسية  -3
 المشاهدة والتطبيق -4

 
 طرائق التقييم          

 ة ياالمتحانات التحرير -1
  الجغرافيا الطبيعية والبشريةبالمواد  ةخاصاعداد تقارير  -2

 البرنامج  بنية .11

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

 عملي     نظري      

 1 1 علم الطقس والمناخ  األولى

علم الخرائط واالستشعار عن   األولى

 بعد

1 1 

 - 2 ج/افريقيا واستراليا   األولى

 1 1 ر  علم أشكال سطح أأل  األولى

 - 2 علم النفس التربوي   األولى

 - 2 تاريخ العراق والوطن العربي القديم   األولى

 - 1 حقوق األنسان والديمقراطية  األولى

 1 1 مباديء الحاسوب   األولى

 - 2 أسس تربية   األولى

 - 2 اللغة العربية   األولى

 1 1 أقاليم جافة   األولى

 1 1 ية جغرافية حيو  االولى 

 - 1 1اللغة أألنكليزية مستوى   االولى

     



 

  
 4الصفحة 

 
  

 1 2 جيمور تطبيقي  الثانية

  3 سكان  الثانية
  2 منهج بحث  الثانية
  2 ادارة وارشاد تربوي  الثانية
 1 2 مناخ تطبيقي  الثانية

  2 علم نفس النمو  الثانية
  2 تاريخ اسالمي  الثانية
  3 اوراسيا  الثانية

 1 2 تقنيات جغرافية  نيةالثا

  2 اللغة االنكليزية  
  3 ج/الصناعة  الثالثة
  3 ج/الزراعة  الثالثة
  3 الموارد الطبيعية  الثالثة
 1 2 احصاء جغرافي  الثالثة

  2 ارشاد وصحة نفسية  الثالثة
  3 ج/ االمريكتين  الثالثة
  2 تاريخ حديث  الثالثة
  3 طرائقهمناهج التدريس و  الثالثة
  3 ج/ المدن  الثالثة

     

     
  3 ج/ السياسية   الرابعة
  2 الفكر الجغرافي   الرابعة
  3 ج/ الوطن العربي  الرابعة
  3 ج/ النقل   الرابعة
  2 ج/العراق   الرابعة
  2 ج/البيئة   الرابعة
  2 نظم معلومات جغرافية   الرابعة
  2 ويمالقياس والتق نفس الرابعة
  2 المشاهدة والتطبيق شهد الرابعة
  2 بحث التخرج بحث الرابعة

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
  علمية تطبيقية تخدم المجتمعسية تمتلك ثقافة يالمساهمة في بناء شخصية تدر 

 



 

  
 5الصفحة 

 
  

 

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

 ة التعليم العالي و البحث العلميالقبول المركزي من وزار

 القبول المركزي . المعلمين المجازين من وزارة التربية 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب المنهجية المقررة  -1

 الكتب المساعدة  -2

 االنترنيت  -3



 

  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 لبرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من ا

 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

تعلقة بقابلية التوظيف الم

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 تربية للعلوم االنسانيةال كلية المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافيا    / المركز علمي القسم ال .2

 علم الطقس والمناخ اسم / رمز المقرر .3

 ضور الصفيالح أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2017 \4\2 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 رأهداف المقر .8
 

 اقنعالقنائم علنى دراسنة وتحلينل الو فني تنمينة مهنارات التفكينر الحنرجغرافينة  المناخينة منن علنم ال اإلفادة -1

 .مناخي بغية ايضاح اهم العناصر المناخية المحيطة باالنسان واثارها والتغيرات التي  طرات عليها ال

 . لمناخية من خالل المالحظة لهذه  العناصر امكانية التنبؤ البسيط  لحدوث التغيرات ا تنمية القدرة على -2

مايحدث من تغير في العناصر المناخية وخاصة مظاهر الطقس القاسي كالعواصف الغبارية  االطالع على  -3

 .واالعاصير المدمرة من خالل وسائل االتصال الحديثة واالقمار الصناعية

 ابية للتغيرات المناخية.ثار السلبية وااليجف على االتمكين الطالب من التعر -4

 . دور المناخ في حياة االنسانالب القدرة على ادراك وفهم منح الط -5

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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 . العلمي جغرافيرات البحث الاتزويد الطالب بمه -6

 يعد المناخ واحدة من الوسائل التي يمكن بها قراءة تاريخ االر . -7

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ

   عناصر الطقس والمناخ .طالب بال تعريف  -1أ

 تؤدي الى حدوث التغيرات المناخية.التي  األسبابمعرفة   -2أ

 أحوال المناخ من خالل دراسة عناصره.التعرف على  -3أ

 االسباب التي تؤدي الى تغير المناخ .معرفة  -4أ

 ر المناخ.تعرف على النتائج المترتبة على تغيال -5أ

 دقيقة عن اهم العناصر المناخية واهميتها .تزويد الطالب بمعلومات  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معرفة التغيرات المفاجئة في عناصر المناخ . من تمكين الطالب  – 1ب

 خصائص المناخ . لطالب بالمنهج التحليلي في قراءةتعزيز ا - 2ب 

      قد تحصل في عناصر المناخ . لتطورات التيقراءة ا - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة االستجواب -1

 .طريق المحاضرة -2

 طريقة المناقشة -3
 طرائق التقييم      

 .االمتحانات التحريرية

 .تقارير مختصرة -2

 جهزة الخاصة بالمناخ.عر  اال - 3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 واقع المناخ الحالي . مساعدة الطالب في فهم  -1ج

 تمكين الطالب من تحليل معطيات العناصر المناخية. -2ج

 التطورات الحاصلة في المناخ. م تمكين الطالب من فه -3ج

 .اهمية التغيرات المناخية وعالقتها باالنسانالتعريف ب -4ج

 

 



 

  
 9الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة االستجواب -1

 .طريق المحاضرة -2

 .طريقة المناقشة - 3
 طرائق التقييم   

 .االمتحانات التحريرية -1             

 .تقارير مختصرة -2

 جهزة.  االعر -3

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

 الجغرافية الطبيعية.ى تدريس مادة ية لها القدرة علتخريج كفاءات تدريس -1د

 .تخريج نماذج من الطلبة لها القدرة على اكمال دراستها العليا -2د

نواء الجوية يبة من التدريس كالعمل في االالقر األخرىتمكين الطلبة من العمل في المؤسسات  -3د

 . ودوائر الزراعة
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 بنية المقرر .11

التعلم مخرجات  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

المحاضرة  أوال ً : المقدمة. مدرس 2 1

 والمناقشة
االختبار 

 الشفوي
ثانيا ً : تعاريف أساسية لعلم الطقس والمناخ  مدرس 2 2

 وعالقة هذه العلوم بالعلوم األخرى .
= = 

تركيب  )الغازي( .ثالثا ً : الغالف الجوي  مدرس 2 3

 الغالف الغازي .
= = 

 = = الخصائص الطبيعية للغالف الغازي . مدرس 2 4
 الغازي الغالف تلوث, مواصفات كل الطبقات مدرس 2 5

 درجات ارتفاع . أوكسيدالكاربون ثاني زيادة .

  . الحرارة

= = 

 = = الشوائب .األوزون. مدرس 2 6
 = = ر الطقس .رابعا ً : التعريف بعناص مدرس 2 7
 = = اإلشعاع الشمسي . مدرس 2 8
مفهومه وطبيعته وتوزيعه والعوامل المؤثرة  مدرس 2 9

 ذات العالقة
= = 

قياسه , األجهزة المستخدمة . إحصاءات  مدرس 2 11

وبيانات تمكن الطالب من تحليل التغييرات 

 والمقارنات .

= = 

 = = الحرارة . مصادر الحرارة . مدرس 2 11
 الحرارة التغيرات اليومية والفصلية .انتقال مدرس 2 12

 األر  سطح للحرارةعلى إلقليمي ا التوزيع .

.  

= = 

إحصاءات وبيانات تمكن الطالب من تحليل  مدرس 2 13

  . لجوي ا الضغط      التغيرات والمقارنات.

 الجوي الضغط التغيرفي . وقياسه تعريفه

  . والفصلي اليومي

= = 

التوزيع األفقي والعمودي للضغط الجوي .  درسم 2 14

إحصاءات وبيانات تمكن الطالب من تحليل 

 التغيرات والمقارنات .

= = 

 العوامل . الرياح والكتل الهوائية .الرياح مدرس 2 15

  . الرياح أنواع . حركةالرياح المؤثرةفي

  . للرياح الدورةالعامة

= = 

 ونموها نشوئها . وائيةاله قياس الرياح .الكتل مدرس 2 16

.  
= = 

 = = تكوين الجبهات الهوائية . مدرس 2 17
األعاصير وأضرارها . إحصاءات وبيانات  مدرس 2 18

 تمكن الطالب من تحليل التغيرات والمقارنات .
= = 

 قياسها . أنواعها . الرطوبة والتبخر .الرطوبة مدرس 2 19

  . توزيعها .
= = 

    . توزيعه . قياسه . واعهالتبخر .أن مدرس 2 20

( أنواعهوقياسه) التكاثف والتساقط .التساقط مدرس 2 21

  . التوزيعأإلقليميللتكاثفوالتساقط .
  

إحصاءات وبيانات تمكن الطالب من تحليل  مدرس 2 22

 التغيرات والمقارنات .
  



 

  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 كتاب الطقس والمناخ. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( لمية , التقارير ,.... المجالت الع) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 / كلية التربية اإلنسانيةجامعة البصرة المؤسسة التعليمية .9

  الجغرافيا   / المركزعلمي القسم ال .10

 علم اشكال سطح االرض اسم / رمز المقرر .11

   خامسا ً : اإلقليم المناخي الجغرافي  مدرس 2 23

يفه , على أن يركز على دراسات طرق تصن مدرس 2 24

 )كوين( فقط .
  

   األقاليم المناخية حسب تصنيف )كوين( . مدرس 2 25

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

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

 ؛البرنامج.
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 حضور أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .12

 2018-2017 / السنةالفصل .13

عدد الساعات الدراسية  .14

 )الكلي(
60 

 26/3/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر

اطالع الطلبة على محاوالت االنسان المتكررة في فهم العالقات المنظمة التي تربط بين الظواهر المختلفة ,  -1

مون مجابهوة المشوكالت التوي تعتورض حياتو  و تفسيرها بهدف التنبؤ بها و ضبطها للوصوول الوى موا يمكنو  

 ووضع الحلول المنابة لها .

العمل على تنمية قدرة الطلبة في التفكير العلمي من اجل فهم الصورة الكاملة للعالقات المتبادلة بين  -2

الظواهر الجغرافية واستخدام كل الوسائل من اجل تسهيل ذلك لكي يتمكنوا من المساهمة في تنمية وتطوير 

 مجتمعاتهم و ايجاد الحلول للمشكالت المناسبة التي تواجهها .

تعريف الطلبة بالطبيعة الجغرافية لكل اجزاء العالم و امكاناتها و مشكالتها واساليب سكانها في مواجهتها و  -3

 التغلب عليها ونوع النجاح الذي احرزوه خالل سعيهم لتوفير حياة افضل . 

 م بمختلف القضايا التي تعني االنسان في كل مكان كالتلوث البيئي والتغير المناخي حث الطلبة على االهتما -4

 والتصحر ومصادر الطاقة البديلة .    

 

 تزويد الطلبة بمهارات البحث الجغرافي . -5
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .14

  األهداف المعرفية -أ

 شكال سطح االرض التطبيقي وفي حياة المجتمع.تعريف الطلبة باهمية علم ا -1

 ابراز اهم المقومات الجغرافية  الطبيعية والبشرية والتي تساهم في استثمار الموارد الطبيعية في        -2

 كافة دول العالم .         

ليات اطالع الطلبة على الكيفية التي يتوزع فيها المظاهر الجيمورفولوجية  وكيفية قياس العم - 3 

 الجيمورفولوجية في الحقل

تشخيص اهم المشكالت التاجمة من تدخل االنسان في تغيير المظاهر الجيمورفية والسعي الى وضع  -4

    الحلول لها 
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  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الع تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث و التقصي من خالل الحث على زيارة المكتبات و االط

 على المصادر من الكتب و المجالت .    

 تدريب الطلبة على امكانية تحليل الجداول االحصائية وقراءة الخرائط بمختلف انواعها . -2

 تمكين الطلبة من استخدام التقنيات الحديثة في الدراسات الجغرافية مثل نظم المعلومات الجغرافية  -3

 و االستشعار عن بعد .    

 لطالب بالمنهج التحليلي في قراءة ما كتب  الباحثين عناهمية علم الجيمورفولوجيا التطبيقية .تعزيز ا -4
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وباستخدام وسائل االيضاح المالئمة  -1

 )المناسبة ( مع موضوع المحاضرة .     

 انية تحليل الجداول االحصائية والخرائط .تدريب الطلبة على امك -2

 مطالبة الطلبة في حل بعض المسائل . -3
 طرائق التقييم      

 االختبار المباشر للطالب باألسئلة الشفوية. -1
 (.Qwizاالختبار من خالل االمتحان السريع ) -2
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الى جانب المعارف االخرى التي يتزودون فيها فيتزويد الطلبة بالمعرفة الجغرافية التي تسهم  -1

  تكوين شخصيتهم العلمية و الثقافية .    

 اعداد الطلبة ليكونوا مواطنيين سويين يتحسسون بمشكالت مجتمعهم ويحافظون على موارد -2

 وطنهم ووقايتها وصيانتها .    

 بيعة الجغرافية ل  .تعزيز روح االنتماء للوطن عند الطلبة من خالل تعريفهم بالط -3

 تنمية الحس البيئي لدى الطلبة من اجل التعامل السليم مع البيئة . -4

 طرائق التعليم والتعلم     

 ائل االيضاح المالئمة )المناسبة رات العلمية وباستخدام وسضالشرح والتوضيح عن طريق المحا -1

 رة .ضمع موضوع المحا     

 تحليل الجداول االحصائية والخرائط . تدريب الطلبة على امكانية -2

 مطالبة الطلبة في حل بعض المسائل . -3
 طرائق التقييم    

 

 االختبار المباشر الشفوي. -1
  االمتحانات التحريرية. -  -2

  المشاركة في المحاضرة .   -3
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 والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية العامة و المهارات -د 

 اعداد مدرسين لهم الخبرة و الدراية في فهم العالقات المتبادلة بين الظواهر . -1

 اعداد الكفاءات لمواصلة الدراسات العليا في الجغرافية . -2

اعداد الكوادر لهم القدرة للعمل في مؤسسات عديدة الى جانب التدريس كالعمل في محطات االنواء  -3

 ئر االحصائية والتخطيط والبيئة غيرها .الجوية والدوا
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 بنية المقرر .15

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مفهوم علم اشكال –الفصل أألول   2 1
 (GiomorphIogyسطح االرض)

 عالقة علم اشكال سطح االض-
ال سطح االتجاهات الحديثة لعلم اشك-

 االرض
 فلسفة ديفز وفالتر بنك-
 فلسفة ثورنبري -

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

الفصل الثاني : عالقة أألرض   2 2
 بالمجمعة الشمسية 

 مقدمة مختصرة عن كوكب االرض
النظريات الحديثة التي تفسر عالقة 

 االرض بالمجموعة الشمسية
 دوران االرض حول الشمس

 ل الشمسمسار االرض حو
 حركة االرض وعالقتها بحركة القمر

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

الفصل الثالث/ النظريات الحديثة التي   2 3
 تفسر توزيع اليابس

نظرية ،  نظرية زحزحة القارات
التيار المساعدة ،نظرية انتشار قاع 

 المحيط
 نظرية الصفائح

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

الفصل الرابع/المكونات االساسية   2 4
 للغالف الصخري

طبقات الغالف الصخري ،المعادن 
،انواع الصخور 

،الصخورالنارية،الصخور المتحولة 
 ،دورة الصخور في الطبيعة

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

الفصل  الخامس/االشكال االرضية   2 5
الناتجة عن القوى الباطنية          

الصدوع ، مفهوم -االولالمبحث 
 الصدوع ،انواع الصدوع

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

الطيبات ،مفهوم -المبحث الثاني  2 6
 الطيات ،الصفات الهندسية الطيات ،

 انواع الطيات

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

المبحث الرابع/ البراكين واثرها في   2 7
تشكيل سطح االرض ، مفهوم 

 لبركانا
مكونات البركان ،اسباب النشاط 

 البركاني ،انواع المقذوفات البركانية
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تصنيف البراكين حسب النشاط 
،تصنيف البراكين حسب الشكل 

،الظواهر المصاحبة للبراكين ،توزيع 
 المكاني للبراكين

اسباب حدوث ، مفهوم الزالزل  2 
الزالزل،اعماق الزالزل ،انواع 

سجيل الزالزل الموجات الزلزلية ،ت
 ،التوزيع المكاني للزالزل

  

الفصل السادس/التجوية انواعها   2 
 ونواتجها

مفهوم التجوية،التجوية الفيزياوية 
،التجوية الكيمائية ،التجوية الحيوية 
،العوامل التي تسهم في تحديد درجة 

 ونوعية التجوية

  

الفصل السابع/المنحدرات وأثرها في   2 
 تشكيل سطح االرض

  

الفصل الثامن/حوض   2 
مفهوم Drainge Basinالصرف

 حوض الصرف
 

  

الفصل التاسع/االنهار وأثرها في   2 
 تشكيل سطح االرض

تصنيف االنهار في المناطق الجافة 
  Cross،المقطع العرضي 

SectionaIالمقطع الطولي، 
ProfiIeLong العوامل المؤثرة،

في سرعة مياه االنهار ،حمولة 
،االشكال  Load Riverالنهر

االرضية لمرحلة الشباب،االشكال 
االرضية لمرحلة النضج،االشكال 

االرضية لمرحلة الشيخوخة،مستوى 
،تصابي Basa  LeveIالقاعدة
،السهل Reguvenationاالنهار
 PenepIainالتحاتي

 

  

الفصل العاشر/االشكال االرضية   2 
 الناتجة عن المياه الجوفية

ي تشكيل ظواهر أثر المياه الجوفية ف
 الكارست

الظاهرات الحتية والترسيبية للمياه 
 الجوفية

 

  

الفصل الحادي عشر/ االشكال   2 
االرضية الناتجة عن أألمواج في 
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 البنية التحتية  .16

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم اشكال سطح االرض / عبداهلل سامل  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 الخفاجي / د.سرحان االجيمورفولوجي  -2

 
 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ير ,.... المجالت العلمية , التقار) 
 شبكة االنترنيت

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ال يوجد

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 إدخال مفردات جديدة تكون مواكبة مع العصر الحديث. -1
 تدوين كتاب يمتاز بالمنهجية ويراعي مستوى الطلبة.  -2

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

مناطق السواحل ،االشكال االرضية 
 الحتية ،االشكال الترسبية

      
الفصل الثاني عشر/االشكال االرضية   2 

اطق الناتجة عن الرياح في المن
 الجافة وشبة الجافة ، ،
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 / كلية التربية اإلنسانيةجامعة البصرة المؤسسة التعليمية .16

  الجغرافيا    / المركزعلمي قسم الال .17

 علم الخرائط  اسم / رمز المقرر .18

 حضور أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .19

 2018-2017سنوي للعام الدراسي  / السنةالفصل .20

عدد الساعات الدراسية  .21

 )الكلي(
60 

 29/3/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .22

 أهداف المقرر

 ., و تفسيرها  مثيل الظاهرات الجغرافية على الخريطةاهم الطرق لتاطالع الطلبة على  -1

العمل على تنمية قدرة الطلبة في التفكير العلمي من اجل فهم الصورة الكاملة للعالقات المتبادلة بين  -2

الظواهر الجغرافية واستخدام كل الوسائل من اجل تسهيل ذلك لكي يتمكنوا من المساهمة في تنمية 

 ايجاد الحلول للمشكالت المناسبة التي تواجهها .وتطوير مجتمعاتهم و 

تعريف الطلبة بالطبيعة الجغرافية لكل اجزاء العالم و امكاناتها و مشكالتها واساليب سكانها في مواجهتها  -3

 و التغلب عليها ونوع النجاح الذي احرزوه خالل سعيهم لتوفير حياة افضل . 

 ضايا التي تعني االنسان في كل مكان وتمثيلها خرائطياحث الطلبة على االهتمام بمختلف الق -4

 

 تزويد الطلبة بمهارات البحث الجغرافي . -5
 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18
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  األهداف المعرفية -أ
 .الخرائطتكوين تصور عام عن علم -1أ

 .لخريطة كيفية تمثيل الظواهر الجغرافية على اتكوين تصور عام عن  -2أ

 االساليب الحديثة في تمثيل الظاهرات واعداد الخرائطاعطاء تصور عام حول -3أ
 

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 البحث ورسم الخرائطمن خالل اتاحة الفرصة لهم في  الجغرافياايجاد المنفعة المعنوية لطالب  – 1ب

 اد الخرائطالبرامج في اعدقدرة الطالب على توظيف  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة اإللقائية مع السؤال والجواب في األثناء -1
 التطبيق العملي للبرامج باستخدام الحاسوب -2

 
 طرائق التقييم      

 االختبار المباشر للطالب باألسئلة الشفوية. -3
 (.Qwizاالختبار من خالل االمتحان السريع ) -4
 جدانية والقيمية األهداف الو -ج

تزويد الطلبة بالمعرفة الجغرافية التي تسهم الى جانب المعارف االخرى التي يتزودون فيها   -1 

  في تكوين شخصيتهم العلمية و الثقافية .  

 اعداد الطلبة ليكونوا مواطنيين سويين يتحسسون بمشكالت مجتمعهم ويحافظون على موارد -2 

  ها .وطنهم ووقايتها وصيانت     

  تعزيز روح االنتماء للوطن عند الطلبة من خالل تعريفهم بالطبيعة الجغرافية ل  . -3 

   - تنمية الحس البيئي لدى الطلبة من اجل التعامل السليم مع البيئة . -4 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة األلقاء والطريق الحوارية. -1

 
 طرائق التقييم    

 

 اشر الشفوي.االختبار المب -4

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

 اعداد مدرسين لهم الخبرة و الدراية في فهم العالقات المتبادلة بين الظواهر . -1

 اعداد الكفاءات لمواصلة الدراسات العليا في الجغرافية . -2

د الكوادر لهم القدرة للعمل في مؤسسات عديدة الى جانب التدريس كالعمل في محطات االنواء اعدا -3

 الجوية والدوائر االحصائية والتخطيط والبيئة غيرها .
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19.  

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

بعلم الخرائط  أوال ً : التعريف مدرس 2 1

  والصور الجوية .
  التطور التاريخي للخريطة.-1 

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

  الصور الجوية والخريطة.-2   2 2
  أدوات ومواد الترسيم.-3 

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي
 ثانيا ً: مقاييس الرسم  2 3

  أنواعها.-1 
صور التعبير عنها  -2 

  اتها.واستخدام
  العالقة بين المقاييس والمساحة. -3 

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

 طرق تغيير المقاييس -4   2 4
  عمليات التعميم واالختصار. -5 
  عمليات التكبير والتصغير. -6 
  قياس المسافات والمساحات .  -7 

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

  خرائط .ثالثا ً: توجي  ال  2 5
  تعيين االتجاهات .

  تعيين مواقع الرصد .

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

  رابعا ً : نظام اإلحداثيات الفلكية   2 6
مساقط الخرائط )أقسامها, 

  أغراضها,إنشائها(
  المسقط المالئم للعراق .

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

  خامسا ً : مبادئ المساحة   2 7
األجهزة المستخدمة في المساحة 

)السلسلة , البوصلة , اللوحة 

الثيوداليت , ميزان  المستوية , 

  التسوية (.

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

تطبيقات حلقية )إقامة أعمدة , قياس   2 8

الزوايا,طرق الرفع بأسلوب المثلثات, 

 بالبوصلة , طريقة التقاطع(

الطريقة 

 االلقائية
الختبار ا

 الشفوي

سادسا ً: تمثيل التضاريس على   2 9

  الخرائط 
  طريقة خطوط الكنتور.
  طريقة نقاط االرتفاع.

  طريقة التضليل البالستكي.
الرموز الطوبوغرافية المستخدمة 

 في خرائط العراق

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

  سابعا ً : قراءة الخريطة وتفسيرها.  2 10
ألشكال التضاريس الطبيعية تمييز 

  والبشرية .

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي
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  رسم القطاعات.
رسم خطوط الكنتور من نقاط 

  االرتفاعات .

  ثامنا ً : تصميم الخريطة   2 11
الحدود البصرية لوضوح ويسر 

  القراءة .
  دور األلوان .

  توازن مكونات الخريطة.

الطريقة 

 االلقائية
بار االخت

 الشفوي

  تاسعا ً : األشكال والخطوط البيانية   2 12
أستخدام البيانات الجغرافية في 

  تصميم األشكال والخطوط البيانية .

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

  عاشرا ً : خرائط التوزيعات   2 13
  أقسامها .

  الرموز المستخدمة فيها .
)الخرائط الجيولوجية  

  وجية والمناخية(والجيمورفول

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

حادي عشر: خرائط التوزيعات غير   2 14

  الكمية .
خرائط رموز التوضيح غير الكمية 

  )الهندسية , التصويرية , الحروف(.

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

  خرائط رموز الخط غير الكمية .  2 15
  الكمية .خرائط رموز المساحة عير 

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

ثاني عشر : خرائط التوزيعات   2 16

  الكمية .
  خرائط التوزيعات بالنقط .

خرائط التوزيع بالرموز النسبية 

)األعمدة , الدوائر والمربعات , 

  , المكعبات( . المثلثات , الكرات 

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

التوزيع بالخطوط االنسيابية خرائط   2 17

.  
  خرائط التوزيع بخطوط التساوي .
خرائط التضليل المساحي الكمي 

  )الكثاقات(.
  اختيار عدد الفئات .

  فواصل الفئات .
  نظام التضليل .
  نظام التلوين .

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

ثالث عشر : خرائط أستخدام   2 18

  أألرض .
  الريفي .االستخدام 

  االستخدام الحضري .

الطريقة 

 االلقائية
االختبار 

 الشفوي

  رابع عشر : الخرائط اإلدراكية .   
  مفهومها وأساسياتها .

  اللغة البصرية وبناء الخارطة .
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 البنية التحتية  .20

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم الخرائط ـ 1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 الخرائط الموضوعية   -2
 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

 إدخال مفردات جديدة تكون مواكبة مع العصر الحديث. -3
 تاب يمتاز بالمنهجية ويراعي مستوى الطلبة. تدوين ك -4

 

 

 

 
 

 

المتغيرات البصرية )أنواعها , 

  تناسقها , وأنماطها التوافقية (.

  خامس عشر : خرائط الحاسب .   
  كرافيكية وفوائدها .اللغة ال

  النظم الكرافيكية .
  برامج وتطبيقات .
  الدراسة الميدانية .

  

  طرق تعيين الشمال الجغرافي .   
رسم خرائط البناية التي يدري بها 

الطالب ثم المنطقة التي تقع بها 

  البناية .
التعرف على بعض الطرق لقياس 

  بعض الظواهر على سطح األرض.
  لتصوير الجوي سادس عشر : ا

  مفهوم التصوير الجوي .
  مفهوم المساحة التصويرية .

أنواع الصور الجوية )األرض 

  العمودية الفضائية(.
  التشوي  في الصور الجوية .
  اإلزاحة في الصور الجوية .
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية– جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .23
 الجغرافيا / المركز علمي القسم ال .24

  افريقيا واستراليا  اسم / رمز المقرر .25

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .26

 سنوي الفصل / السنة .27

 ساعة 60  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .28

 2/3/2018 خ إعداد هذا الوصف تاري .29

 أهداف المقرر .30

اطالع الطلبة على محاوالت االنسان المتكررة في فهم العالقات المنظمة التي تربط بين الظواهر المختلفة ,  -1

و تفسيرها بهدف التنبؤ بها و ضبطها للوصوول الوى موا يمكنو  مون مجابهوة المشوكالت التوي تعتورض حياتو  

 ها .ووضع الحلول المنابة ل

العمل على تنمية قدرة الطلبة في التفكير العلمي من اجل فهم الصورة الكاملة للعالقات المتبادلة بين  -2

الظواهر الجغرافية واستخدام كل الوسائل من اجل تسهيل ذلك لكي يتمكنوا من المساهمة في تنمية وتطوير 

 مجتمعاتهم و ايجاد الحلول للمشكالت المناسبة التي تواجهها .

تعريف الطلبة بالطبيعة الجغرافية لكل اجزاء قارتي افريقيا واسترالياو امكاناتها و مشكالتها واساليب  -3

 سكانها في مواجهتها و التغلب عليها ونوع النجاح الذي احرزوه خالل سعيهم لتوفير حياة افضل . 

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

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

 ؛البرنامج.
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 مكان كالتلوث البيئي والتغير المناخي حث الطلبة على االهتمام بمختلف القضايا التي تعني االنسان في كل  -4

 والتصحر ومصادر الطاقة البديلة .    

 

 تزويد الطلبة بمهارات البحث الجغرافي . -5
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22

  هداف المعرفية األ -أ
  وفي حياة المجتمع.الجغرافيا االقليمية تعريف الطلبة باهمية  - 

 في        الطبيعية  راز اهم المقومات الجغرافية  الطبيعية والبشرية والتي تساهم في استثمار الموارداب -2 

  كافة دول العالم .          

 قياسها.وكيفية   الجغرافية اطالع الطلبة على الكيفية التي يتوزع فيها المظاهر - 3  

الى  والسعي  المعالم الطبيعية والبشرية تغيير  من تدخل االنسان في الناجمةتشخيص اهم المشكالت  -4 

  وضع الحلول لها      

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث و التقصي من خالل الحث على زيارة المكتبات و االطالع  - 

  على المصادر من الكتب و المجالت .     

  على امكانية تحليل الجداول االحصائية وقراءة الخرائط بمختلف انواعها .تدريب الطلبة  -2 

  الجغرافية  تمكين الطلبة من استخدام التقنيات الحديثة في الدراسات الجغرافية مثل نظم المعلومات  -3 

  و االستشعار عن بعد .     

   الجغرافيا االقليميةاهمية  تعزيز الطالب بالمنهج التحليلي في قراءة ما كتب  الباحثين عن -4 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة والمناقشة,اساليب التوضيح المتاحة .
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات المفاجئة,االسئلة في اثناء المحاضرة,امتحانان  فصليان,امتحان نهاية السنة 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 بة بالمعرفة الجغرافية التي تسهم الى جانب المعارف االخرى التي يتزودون فيها فيتزويد الطل -1 

  تكوين شخصيتهم العلمية و الثقافية .     

 اعداد الطلبة ليكونوا مواطنيين سويين يتحسسون بمشكالت مجتمعهم ويحافظون على موارد -2 

  وطنهم ووقايتها وصيانتها .     

  للوطن عند الطلبة من خالل تعريفهم بالطبيعة الجغرافية ل  .تعزيز روح االنتماء  -3 

  تنمية الحس البيئي لدى الطلبة من اجل التعامل السليم مع البيئة . -4 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح عن طريق المحاظرات العلمية وباستخدام وسائل االيضاح المالئمة )المناسبة ( -1
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 وضوع المحاظرة .مع م     

 تدريب الطلبة على امكانية تحليل الجداول االحصائية والخرائط . -2

 مطالبة الطلبة في حل بعض المسائل . -3

 
 طرائق التقييم    

 .االمتحانات التحريرية -

 المشاركة في المحاضرة -2

 
 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقالتأهيلية العامة و المهارات -د 

  اعداد مدرسين لهم الخبرة و الدراية في فهم العالقات المتبادلة بين الظواهر .-1

  اعداد الكفاءات لمواصلة الدراسات العليا في الجغرافية . -2 

نواء اال اعداد الكوادر لهم القدرة للعمل في مؤسسات عديدة الى جانب التدريس كالعمل في محطات  -3 

  الجوية والدوائر االحصائية والتخطيط والبيئة غيرها .
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 بنية المقرر .23

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 التقييم

أوال ً : جغرافية أفريقيا )جنوب  مدرس 2 1

  الصحراء(.
  ثانيا ً : الموقع الجغرافي .

 مباشر مناقشةالمحاضرة وال

2 

 
 مباشر المحاضرة والمناقشة معطيات المساحة . مدرس 2

 مباشر المحاضرة والمناقشة البنية الجيولوجية . مدرس  3
 مباشر المحاضرة والمناقشة مظاهر السطح. مدرس  4
 مباشر المحاضرة والمناقشة المناخ واألقاليم المناخية . مدرس  5
 مباشر المحاضرة والمناقشة قاليم المناخية .النبات الطبيعي واأل مدرس  6
 مباشر المحاضرة والمناقشة خصائص التربة . مدرس  7
 مباشر المحاضرة والمناقشة الموارد المائية )السطحية , الجوفية( . مدرس  8
  ثالثا ً : المعطيات البشرية . مدرس  9

  السكان , تركيبهم وتوزيعهم .
 مباشر المحاضرة والمناقشة

  االمكانيات االقتصادية . مدرس  10
  )الزراعة والغابات( .        

 مباشر المحاضرة والمناقشة

  المعادن والصناعة . مدرس  11
  طرق النقل .

 مباشر المحاضرة والمناقشة

 مباشر المحاضرة والمناقشة رابعا ً : الدول األفريقية / دراسة إقليمية .  مدرس  12
جنوب أفريقيا )أنموذج لدول  جمهورية مدرس  13

 جنوب القارة(
 مباشر المحاضرة والمناقشة

 مباشر المحاضرة والمناقشة تنزانيا وكينيا )أنموذج لدول شرق القارة( . مدرس  14
نيجيريا وغانا )أنموذج لدول غرب  مدرس  15

  القارة( .
زائير ووسط أفريقيا )أنموذج لدول 

  وسط القارة( .

 مباشر قشةالمحاضرة والمنا

 مباشر المحاضرة والمناقشة . GENERAL Consideration-1 مدرس  16

 مباشر المحاضرة والمناقشة . Physical features Geology مدرس  17
 مباشر المحاضرة والمناقشة Climate , Climatic Regions-1 مدرس  18

 Natural vegetation , forests and مدرس  19
forestry 

 مباشر رة والمناقشةالمحاض

 مباشر المحاضرة والمناقشة Agriculture agricultural Products مدرس  20
 Livestock's ,Sheep , Cahle and other مدرس  21

livestock's . 
 مباشر المحاضرة والمناقشة

 1-Artesian water and مدرس  22
irrigation . 

2-populalon  
1-Industry   

2-Communication  
3-Foreign Trade of 

 مباشر المحاضرة والمناقشة
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 البنية التحتية  .24

  ة ـ الكتب المقررة المطلوب1

 افريقيا واسرتاليا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

  
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia newzland 

 مباشر المحاضرة والمناقشة The natural Regions of newzeland-1 مدرس  23

 مباشر المحاضرة والمناقشة  North island and South Island مدرس  24
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 رنموذج وصف المقر

 وصف المقرر

 

 التربية للعلوم االنسانيةكلية – جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .31
 الجغرافيا    / المركز علمي القسم ال .32

 اقاليم جافة   اسم / رمز المقرر .33

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .34

 سنوي الفصل / السنة .35

 ساعة 60  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .36

 3/2018/ تاريخ إعداد هذا الوصف  .37

 أهداف المقرر .38

ت االنسان المتكررة في فهم العالقات المنظمة التي تربط بين الظواهر اطالع الطلبة على محاوال -1 
المختلفة , و تفسيرها بهدف التنبؤ بها و ضبطها للوصول الى ما يمكنه من مجابهة المشكالت التي  
  تعترض حياته ووضع الحلول المنابة لها . 
الصورة الكاملة للعالقات المتبادلة بين العمل على تنمية قدرة الطلبة في التفكير العلمي من اجل فهم  -2 
وتطوير  الظواهر الجغرافية واستخدام كل الوسائل من اجل تسهيل ذلك لكي يتمكنوا من المساهمة في تنمية  

  مجتمعاتهم و ايجاد الحلول للمشكالت المناسبة التي تواجهها .
ها و مشكالتها واساليب سكانها في تعريف الطلبة بالطبيعة الجغرافية لكل اجزاء العالم و امكانات -3 
  مواجهتها و التغلب عليها ونوع النجاح الذي احرزوه خالل سعيهم لتوفير حياة افضل .  
حث الطلبة على االهتمام بمختلف القضايا التي تعني االنسان في كل مكان كالتلوث البيئي والتغير  -4 
  والتصحر ومصادر الطاقة البديلة .  المناخي  
  ويد الطلبة بمهارات البحث الجغرافي .تز  -5

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .26

  هداف المعرفية األ -أ
  تعريف الطلبة باهمية علم اشكال سطح االرض التطبيقي وفي حياة المجتمع. -1 

 في        رد الطبيعية لمواابراز اهم المقومات الجغرافية  الطبيعية والبشرية والتي تساهم في استثمار ا -2 

  كافة دول العالم .          

العمليات  اطالع الطلبة على الكيفية التي يتوزع فيها المظاهر الجيمورفولوجية  وكيفية قياس  - 3  

 الجيمورفولوجية في الحقل

الى وضع  تشخيص اهم المشكالت التاجمة من تدخل االنسان في تغيير المظاهر الجيمورفية والسعي  -4 

  الحلول لها      
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث و التقصي من خالل الحث على زيارة المكتبات و االطالع  - 

  على المصادر من الكتب و المجالت .     

  الخرائط بمختلف انواعها . تدريب الطلبة على امكانية تحليل الجداول االحصائية وقراءة -2 

  الجغرافية  تمكين الطلبة من استخدام التقنيات الحديثة في الدراسات الجغرافية مثل نظم المعلومات  -3 

  و االستشعار عن بعد .     

  . األقاليم الجافةاهمية  تعزيز الطالب بالمنهج التحليلي في قراءة ما كتب  الباحثين عن -4 
 ليم والتعلم طرائق التع     

 

 اساليب التوضيح المتاحة . المحاضرة والمناقشة,

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحان نهاية السنة  امتحانان  فصليان, االسئلة في اثناء المحاضرة, االمتحانات المفاجئة,

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نب المعارف االخرى التي يتزودون فيها فيتزويد الطلبة بالمعرفة الجغرافية التي تسهم الى جا - 

  تكوين شخصيتهم العلمية و الثقافية .     

 اعداد الطلبة ليكونوا مواطنيين سويين يتحسسون بمشكالت مجتمعهم ويحافظون على موارد -2 

  وطنهم ووقايتها وصيانتها .     

  يعة الجغرافية ل  .تعزيز روح االنتماء للوطن عند الطلبة من خالل تعريفهم بالطب -3 

  تنمية الحس البيئي لدى الطلبة من اجل التعامل السليم مع البيئة . -4 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

  لهم الخبرة و الدراية في فهم العالقات المتبادلة بين الظواهر .اعداد مدرسين 

  اعداد الكفاءات لمواصلة الدراسات العليا في الجغرافية . -2 

االنواء  اعداد الكوادر لهم القدرة للعمل في مؤسسات عديدة الى جانب التدريس كالعمل في محطات  -3 

  غيرها . الجوية والدوائر االحصائية والتخطيط والبيئة
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 البنية التحتية  .28

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  جغرافية األقاليم الجافة  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 
  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 بنية المقرر .27

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 التقييم

 مباشر المحاضرة والمناقشة اهمية ومفاهيم االقاليم الجافة  مدرس 2 1

2 

 
االمتداد المساحي , التجمعات السكانية  مدرس 2

 , الجفاف واالقاليم الجافة 
 مباشر المحاضرة والمناقشة

 مباشر المحاضرة والمناقشة اسباب الجفاف  مدرس  3
اهمية المناخ في االقاليم الجافة ,  مدرس  4

 الخصائص المناخية لالقاليم الجافة 
 مباشر المحاضرة والمناقشة

   جيمورفولوجية األراضي الجافة    6

 مباشر لمحاضرة والمناقشةا المشكالت واالخطار الجيمورفولوجية  مدرس  7
غطاءات سطح أألرض الحيوية في  مدرس  8

األقاليم الجافة , التربة , الغطاء النباتي 

 , الموارد المائية 

 مباشر المحاضرة والمناقشة

 مباشر المحاضرة والمناقشة الموارد المائية في االقاليم الجافة  مدرس  9
   المياه السطحية    10

   جوفية المياه ال   11

, استعماالت المياه تحلية مياه البحر    12

 في االراضي الجافة 

  

 مباشر المحاضرة والمناقشة المشكالت واالخطار البيئية ) التصحر  مدرس  13
 مباشر المحاضرة والمناقشة القحط , العواصف الغبارية  مدرس  14
 شرمبا المحاضرة والمناقشة االنهيارات االرضية  مدرس  15
 مباشر المحاضرة والمناقشة التلوث البيئي  مدرس  16
 مباشر المحاضرة والمناقشة الموارد الزراعية واالنتاج الصناعي  مدرس  18
 مباشر المحاضرة والمناقشة مقومات االنتاج الزراعي  مدرس  19
واقع االنتاج الزراعي في المناطق  مدرس  20

 الجافة ومشكالت 

 مباشر شةالمحاضرة والمناق

 مباشر المحاضرة والمناقشة مقومات الصناعة الصحراوية  مدرس  21
 مباشر المحاضرة والمناقشة تنوع المواد الخام ومصادر الطاقة  مدرس  22

 مباشر المحاضرة والمناقشة الصناعات السائدة في المناطق الجافة  مدرس  23
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29
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 ج وصف المقررنموذ

 

 وصف المقرر

 

 

 / كلية التربية للعلوم االنسانية البصرةجامعة  المؤسسة التعليمية .39

 الجغرافيا     / المركز علمي القسم ال .40

 الخ التطبيقي  اسم / رمز المقرر .41

 الزامي/ حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .42

 2018-2017السنوي  الفصل / السنة .43

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .44

 2018/ 4/4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .45

 المقرر أهداف

والعالقات بين  المناخيةوالطرق االحصائي  في المناخ والتصانيف  األساليب ماهيةيهدف البرنامج فهم الطالب 

 لفة المخت وأنشطت   واإلنسانالمناخ  

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .30
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  هداف المعرفية األ -أ
      0تعريف الطالب بالمناخ التطبيقي    -1أ

  0استخدام األساليب اإلحصائية في الدراسات المناخية  -2أ

  0معرفة العالقة بين المناخ وراحة اإلنسان  وأنشطت  -3أ

  0تحديد عالقة المناخ بمصادر الطاقة البديلة-4أ

  0معرفة طرق التنبوء بالطقس والمناخ -5أ

  0أحاط  الطالب بالمناخات الصغرى-6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 0تعليم الطالب مهارات تطبيقي  مناخي – 1ب 

 0تعليم الطالب طرق التنبؤ – 2ب 

   0 تعليم الطالب قياس العناصر المناخية   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

التطبيق في  -4العملي في حل التمارين االحصائي     – 3البوربوينت  -2المحاضرة والمناقشة  -1

 0الخرائط الطقسية   -5حطات االنوائي   الم

 
 طرائق التقييم      

مناخي   تقرير عن عالقة   -4االمتحان السنوي   – 3امتحانان فصليان   -2شيت حل التمارين العملية     -1 

  0تقارير كل أسبوع -5مع ظاهره بشري    
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 رائق التعليم والتعلم ط    

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

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

 0طرائق إحصائية تطبيقي  -1د

 0تحليل خرائط طقس -2د

 0تعلم مهارة قياس عناصر المناخ-3د
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 البنية التحتية  .32

 بنية المقرر .31

مخرجات التعلم  لساعاتا األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

أوال ً : مفهوم علم المناخ   2 2

  . نشأتهوتطوره . التطبيقي.تعريفه
الطريقة 

 اإللقائية
السؤال 

 والجواب 
الطريقة  اتجاهات دراسته .  2 3

 االلقائية
السؤال 

 والجواب 

جهزة المستخدمة في ثانيا ً : األ   4

 الدراسات المناخية التطبيقية 
الطريقة 

 االلقائية
السؤال 

 والجواب 
دراسة االنتقال من الوسائل المباشرة في    6

القياس إلى الوسائل اإلحصائية 

 الرياضية 

الطريقة 

 اإللقائية
السؤال 

 والجواب 

قياس وجمع البيانات وتحليلها وتحويلها    7

 وأشكال بيانية .قياسإلى خرائط مناخية 

  . الكامن النتح قياس .التبخرالكامن

  

 قياس الجفاف.قياساإلشعاعالشمسي   8

  . الموازنةالمائية .

  . تطبيقالتصانيفالمناخية:  ثالثاً 

  

   التصانيف األصولية .   9
   التصانيف التجريبية .   10
   التصانيف البشرية.   11
   تطبيقات عملية .   12
 -رابعا ً : العالقة بين المناخ وكل من :   13

 الزراعة والمراعي.
  

   المياه والطاقة المائية .   14
   النقل الجوي والبري والمائي.   15
   الصناعة .   16
   السياحة والترفيه .   17
   . العمليات العسكرية   18

الراحة  خامسا ً : المناخ والمجتمع .   19

 ية .الفسيولوج
  

   الصحة العامة.   20
   العمران وتصميم البناء .   21
   العمل ووقت الفراغ .   22
سادسا ً : المناخ واستهالك الطاقة    23

  . السنوي االستهالك . اليومي .االستهالك
  

استغالل الطقس والمناخ لصيانة مصادر    24

 الطاقة. 
  

   تطبيقات عملية .   25
ا ً : التنبؤ بالطقس والسيطرة عليه سابع   26

  .أهميةالتنبؤبالطقس . .تطورالتنبؤبالطقس
  . عملية تطبيقات
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

مطبعة  –المناخ التطبيقي –عادل الراوي و قصي السامرائي   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 01990جامعة بغداد 

 المراجع التي يوصى بها                اـ الكتب و

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
اساسيات علم المناخ -فاضل الحسني ومهدي الصحاف-1

                                                       1990التطبيقي مطبعة دار الحكمة بغداد 

بو علي صاحب طالب الموسوي وعبد الحسن مدفون ا -2

                                         2011-نجف –دار الضياء -علم المناخ التطبيقي-رحيل

الجامعه  –عمان -2ط -المناخ العملي -نعمان شحادة -3

  1983-االردنية

 2006جامعة دمشق -المناخ التطبيقي -علي حسن موسى-4 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 تطوير المقرر الدراسي  خطة .33

   

 ـ التقليل من المفردات غير الضرورية1

ـ التأكيد على الجانب العملي في كتابة البحث من خالل اختيار نماذج متعددة من المواضيع وبيان الخطط 2

لى البحثية التي وضعت لكل منها وطريقة تقسيمها وكيفية الرجوع الى المصادر االساسية واالستقاء منها وما إ

 ذلك من موارد عملية يستطيع من خاللها الطالب الوقوف على طريقة البحث الصحيح.
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .46

 الجغرافيا    / المركز علمي القسم ال .47

 علم اشكال سطح  االرض التطبيقي اسم / رمز المقرر .48

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .49

 سنوي سنةالفصل / ال .50

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .51

 2018 /1/4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .52

 : أهداف المقرر .53
 

اطالع الطلبة على محاوالت االنسان المتكررة في فهم العالقات المنظمة التي تربط بين الظواهر المختلفة ,  -1

بهوة المشوكالت التوي تعتورض حياتو  و تفسيرها بهدف التنبؤ بها و ضبطها للوصوول الوى موا يمكنو  مون مجا

 ووضع الحلول المنابة لها .

العمل على تنمية قدرة الطلبة في التفكير العلمي من اجل فهم الصورة الكاملة للعالقات المتبادلة بين  -2

الظواهر الجغرافية واستخدام كل الوسائل من اجل تسهيل ذلك لكي يتمكنوا من المساهمة في تنمية وتطوير 

 تهم و ايجاد الحلول للمشكالت المناسبة التي تواجهها .مجتمعا

تعريف الطلبة بالطبيعة الجغرافية لكل اجزاء العالم و امكاناتها و مشكالتها واساليب سكانها في مواجهتها و  -3

 التغلب عليها ونوع النجاح الذي احرزوه خالل سعيهم لتوفير حياة افضل . 

 لف القضايا التي تعني االنسان في كل مكان كالتلوث البيئي والتغير المناخي حث الطلبة على االهتمام بمخت -4

 والتصحر ومصادر الطاقة البديلة .    

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

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

 ؛البرنامج.
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 تزويد الطلبة بمهارات البحث الجغرافي . -5
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .34

  هداف المعرفية األ -أ
  سطح االرض التطبيقي وفي حياة المجتمع.تعريف الطلبة باهمية علم اشكال  - 

 في        مار الموارد الطبيعية ابراز اهم المقومات الجغرافية  الطبيعية والبشرية والتي تساهم في استث -2 

  كافة دول العالم .          

عمليات ال اطالع الطلبة على الكيفية التي يتوزع فيها المظاهر الجيمورفولوجية  وكيفية قياس  - 3  

 الجيمورفولوجية في الحقل

الى وضع  تشخيص اهم المشكالت التاجمة من تدخل االنسان في تغيير المظاهر الجيمورفية والسعي  -4 

  الحلول لها      
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بات و االطالع تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث و التقصي من خالل الحث على زيارة المكت -1

 على المصادر من الكتب و المجالت .    

 تدريب الطلبة على امكانية تحليل الجداول االحصائية وقراءة الخرائط بمختلف انواعها . -2

 تمكين الطلبة من استخدام التقنيات الحديثة في الدراسات الجغرافية مثل نظم المعلومات الجغرافية  -3

 و االستشعار عن بعد .    

    تعزيز الطالب بالمنهج التحليلي في قراءة ما كتب  الباحثين عناهمية علم الجيمورفولوجيا التطبيقية . -4
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وباستخدام وسائل االيضاح المالئمة  -1

 )المناسبة ( مع موضوع المحاضرة .     

 لطلبة على امكانية تحليل الجداول االحصائية والخرائط .تدريب ا -2

 مطالبة الطلبة في حل بعض المسائل . -3

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الفصلية والنهائية باإلضافة الى االختبارات اليومية وكتابة التقارير
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ة التي تسهم الى جانب المعارف االخرى التي يتزودون فيها فيتزويد الطلبة بالمعرفة الجغرافي - 

  تكوين شخصيتهم العلمية و الثقافية .     

 اعداد الطلبة ليكونوا مواطنيين سويين يتحسسون بمشكالت مجتمعهم ويحافظون على موارد -2 

  وطنهم ووقايتها وصيانتها .     

  خالل تعريفهم بالطبيعة الجغرافية ل  .تعزيز روح االنتماء للوطن عند الطلبة من  -3 

  تنمية الحس البيئي لدى الطلبة من اجل التعامل السليم مع البيئة . -4 
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وباستخدام وسائل االيضاح المالئمة )المناسبة ( -

 مع موضوع المحاضرة .     

 يب الطلبة على امكانية تحليل الجداول االحصائية والخرائط .تدر -2

 مطالبة الطلبة في حل بعض المسائل . -3
 طرائق التقييم    

 .االمتحانات التحريرية -1

 المشاركة في المحاضرة -2
 شخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اعداد مدرسين لهم الخبرة و الدراية في فهم العالقات المتبادلة بين الظواهر . -1

 اعداد الكفاءات لمواصلة الدراسات العليا في الجغرافية . -2

اعداد الكوادر لهم القدرة للعمل في مؤسسات عديدة الى جانب التدريس كالعمل في محطات االنواء  -3

 ية والتخطيط والبيئة غيرها .الجوية والدوائر االحصائ
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 بنية المقرر .35

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مفهوم علم الجيمورفولوجية   2 1

 التطبيقة 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
االتجاهات الحديثة للمناهج   2 2

 م اشكال سطح االرض الدراسية لعل
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
المحاضرة مع  مراحل تطور علم الجيمورفولوجي   2 3

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
مباديء العمل الحقلي في الدراسة   2 4

 الجيمورفولوجية 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
مع المحاضرة  اجهزة القياس الحقلية   2 5

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
التربة خصائصها تصنيفها ,   2 6

 تطورها 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية

منحدرات سطح االرض وتقييم   2 7

 مخاطرها واساليب معالجتها 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
المحاضرة مع  المياه الجارية   2 8

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
الخصائص المورفومترية واهميتها   2 9

 التطبيقية 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
المحاضرة مع  الرياح واساليب قياسها   2 10

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
رصد اثار الرياح وطرق الحد من   2 11

 مشاكلها 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
والمخاطر الناتجة من المياه الجوفية   2 12

 عملها 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
سواحل البحار والمحيطات   2 13

 والبحيرات 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
رصد وقياس العمليات   2 14

 الجيمورفولوجية المؤثرة فيها 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
راضي وانتاج تقييم وتصنيف اال  2 15

 الخريطة الجيمورفولوجية 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
التطبيقات الجيمورفولوجيا واهميتها   2 16

 في حياة المجتمع 
المحاضرة مع 

 المناقشة 
اختبارات 

 يومية
الثروات الطبيعية وسبل اكتشافها    17

 واستغاللها 

المحاضرة مع 

 المناقشة

 

لمائية ) االروائية , المشاريع ا   18

 السدود والخزانات 

المحاضرة مع 

 المناقشة

 

المشاريع الهندسية ) طرق النقل ,    19

 المطارات /الجسور الخ 

المحاضرة مع 

 المناقشة
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 البنية التحتية  .36

37.  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 لوجيا التطبيقية الجيمورفو  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة مع  الموارد المائي , حصادها   20

 المناقشة

 

المحاضرة مع  تقييم استخدامها    21

 المناقشة

 

لعسكرية ومالئمة العمليات ا   22

 طوبوغرافية سطح االرض 

المحاضرة مع 

 المناقشة

 

الساحة , مالئمة المظاهر االرضية    23

 لها

المحاضرة مع 

 المناقشة

 

المحاضرة مع  العمليات الجيمورفولوجية واهميتها    24

 المناقشة

 

المحاضرة مع  التجوية , التعرية , االرساب   25

 المناقشة

 

المحاضرة مع  الجيمورفولوجية المخاطر    26

 المناقشة

 

السيول , الفيضانات , االنهيارات    28

 االرضية , النشاط البشري 

  

ادارة المخاطر الجيمورفولوجية    29

 واعداد الخرائط النهائية 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .54

 الجغرافيا / المركز علمي القسم ال .55

 ا اوراسي اسم / رمز المقرر .56

 االسبوعي أشكال الحضور المتاحة .57

 السنوي الفصل / السنة .58

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .59

 1/3/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف .60

 : أهداف المقرر .61
 تعريف الطلبة باالقاليم الجغرافية المتعددة في قارتي اسيا واوربا  -1
 تعريف الطلبة بالخصائص الطبيعية في القارتين  -2
 الطلبة بخصائص السكان ونشاطاتهم االقتصادية تعريف  -3

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .38

  هداف المعرفية األ -أ
 طبيعة شعوب العالم التعرف على -1أ

 الثروات االقتصادية في اوربا واسيا أن يتعرف الطالب على -2أ

 معرفة التطور الحضاري لدى الشعوب والدول  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 أن يتقن مهارة التعلم والبحث  – 1ب

 الخصائص الطبيعية والبشرية في تنوع وتوزيع الظاهرات الجغرافية أن يربط بين  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة المطعمة بأسلوب المناقشة
 طرائق التقييم      

 ات اليومية والفصلية والنهائيةاالختبار

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

-   

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اسلوب التعليم هو المحاضرة مع النقاش

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية والفصلية والنهائية

 

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

 توفير الفرص المالئمة للطلبة من القيام بنشاطات ال صفية تعزز معرفتهم بقارات العالم -1د

 

 بنية المقرر .39

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

 مفهوم الجغرافية  2 1

 االقليمية 
االختبارا المحاضرة  مع المناقشة

ت اليومية 

 والتقارير
قارة اسيا , خصائص   2 2

 الموقع 
 ― المحاضرة  مع المناقشة

البنية الجيولوجية   2 3

 والسطح لقارة اسيا 
 ― المحاضرة  مع المناقشة

 ― المحاضرة  مع المناقشة مناخ قارة اسيا   2 4
بة خصائص واقاليم التر  2 5

 في اسيا
 ― المحاضرة  مع المناقشة

 ― المحاضرة  مع المناقشة النبات الطبيعي  2 6
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 البنية التحتية  .40

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 جغرافية اوربا واسيا -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

لكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع اال

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

   

 تدوين كتاب منهجي تراعى في  مفردات المنهج ومستوى الطالب-1

 

 ― المحاضرة  مع المناقشة الحياة الحيوانية   2 7
 ― المحاضرة  مع المناقشة الموارد المعدنية   2 8
 ― المحاضرة  مع المناقشة سكان قارة اسيا   2 9

 ― مع المناقشةالمحاضرة   االنسان والبيئة   2 10
 ― المحاضرة  مع المناقشة التطور االقتصادي   2 11
لوجي الوضع الجيو  2 12

 والسطح في اوربا 
 ― المحاضرة  مع المناقشة

 ― المحاضرة  مع المناقشة خصائص  المناخ   2 13
 ― المحاضرة  مع المناقشة خصائص التربة  2 14
 ― ناقشةالمحاضرة  مع الم النبات الطبيعي   2 15
 ― المحاضرة  مع المناقشة الحياة الحيوانية   2 16
 ― المحاضرة  مع المناقشة الموارد المعدنية   2 17
 ― المحاضرة  مع المناقشة سكان قارة اوربا   2 18
 ― المحاضرة  مع المناقشة االنسان والبيئة   2 19
 ― المحاضرة  مع المناقشة التطور االقتصادي   2 20
 ― المحاضرة  مع المناقشة النشاط الزراعي   2 21
 ― المحاضرة  مع المناقشة النشاط الصناعي   2 22
 ― المحاضرة  مع المناقشة مقومات الصناعة   2 23
 ― المحاضرة  مع المناقشة مشكالت الصناعة   2 24
امكانات التنمية في   2 25

 اوربا واسيا
 ― المحاضرة  مع المناقشة

 ― حاضرة  مع المناقشةالم   2 26
  المحاضرة  مع المناقشة    27
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية المؤسسة التعليمية .62

 الجغرافيا     / المركز علمي القسم ال .63

 جغرافية السكان   اسم / رمز المقرر .64

  أشكال الحضور المتاحة .65

 2018-2017 السنة الفصل / .66

 ساعة دراسية  54 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .67

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .68

 أهداف المقرر .69

جغرافيوة الظوواهر دراسوة وتحليول ال فوي تنميوة مهوارات التفكيور الحور القوائم علوى جغرافية من علم ال اإلفادة -1

علوم لو  قواعوده  جغرافيوةان ال أسواسعلوى  جغرافيوةقائق الغية الوصول إلى الحتركيبها لدى الطلبة ب وإعادة

 . الخاصة ب  وأصول 

ظواهر ادرة على تحليل البهدف بناء شخصية الطالب المستقلة الق  واآلراء األفكارتنمية القدرة على نقد  -2

 . منها في استشراف المستقبل واإلفادةوفهمها  الجغرافي 

 األرض .في  اإلنسانفهم رسالة منح الطالب القدرة على ادراك و -3

 . العلمي جغرافيرات البحث الاتزويد الطالب بمه -4

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

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

 ؛البرنامج.
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 . للعالقات المعاصرة بين الشعوب أفضلقيق فهم وسيلة لت أفضل جغرافيةاعتبار ال -5
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .42

 األهداف المعرفية   -أ
   0سكان واهميتها وعالقتها بالعلوم االخرىجغرافية الالطالب ب تعريف  -1أ

 .الدول واالقتباس من تجاربها رإلى تطو أدتالتي  األسبابمعرفة   -2أ

 0الجغرافية أحوالهاالتعرف على  -3أ

 .وتطورها ومدى تأثيرها على المجتمع الدولمعرفة مصادر معيشة تلك  -4أ

 0لسكان وتحليلهاتزويد الطالب بمعلومات عن كيفية استخدام خرائط ا -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
  0للتعرف على الحقائق الخاصة بالسكان تمكين الطالب - 1ب 

     0 الظواهر الجغرافية لطالب بالمنهج التحليلي في قراءةتعزيز ا - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      
 .طريقة االستجواب -

 .طريق المحاضرة -2

 .ة المناقشةطريق -3

 استخدام الخرائط -4
 طرائق التقييم      

 .االمتحانات التحريرية -

 .تقارير مختصرة -2

 0لجداول والبيانات االحصائيةعرض ا -3
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم التطوات السكانية في العالم.لطالب في مساعدة ا -1ج

 في كافة المجاالت. أوضاع تغير في  النسانتمكين الطالب من فهم دور ا -2ج

 0بأهمية دراسة جغرافية السكانالتعريف  -3ج        
 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة االستجواب -

 .طريق المحاضرة -2

 .طريقة المناقشة -3

 0استخدام الخرائط -4
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 طرائق التقييم    
 

 .االمتحانات التحريرية -

 .تقارير مختصرة -2

 0لجداول والبيانات االحصائيةاعرض  -3
 

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

 0جغرافية السكانتدريس مادة تخريج كفاءات تدريسية لها القدرة على  -1د

 .علياتخريج نماذج من الطلبة لها القدرة على اكمال دراستها ال -2د

 دوائر االحصاء القريبة من التدريس كالعمل في  األخرىتمكين الطلبة من العمل في المؤسسات  -3د

 0والدوائر ذات العالقة    
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 بنية المقرر .43

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

ن وبياناتها اوال: جغرافية السكا  2 األول

مصادر بيانات -, االحصائية

 1جغرافية السكان

المحاضرة 

 االلقائية
االمتحان 

التحرير 

 والسؤال
مفهوم جغرافية السكان -  2 الثاني

 1والدراساتالسكانية
= = 

 1تصريف جغرافية السكان -  2 الثالث

عالقة جغرافية السكان بالعلوم 3

 1االخرى

= = 

االحصائيات -سكانالتعدادالعام لل  2 الرابع

-سجالت الحركة المكانية -الحياتية

 1المسح بالعينة

= = 

زيادة السكان -1ثانيآ: نمو السكان,  2 الخامس

  0وطرائق قياسها
= = 

العوامل -3 0نمو السكان بالعالم-2  2 السادس

 -المؤثرة في نمو السكان

الوالدات)قياسها والعوامل المؤثرة 

 فيها

= = 

فيات )قياسها والعوامل الو -2  2 السابع

 المؤثرة فيها(

= = 

الهجرة كعامل من عوامل نمو   2 الثامن

  0السكان
= = 

 = =  0نمو السكان في الوطن العربي   2 التاسع
ثالثآ: -0نمو السكان في العراق -5  2 العاشر

التوزيع الجغرافي للسكان 

 0الكثافة ومعاييرها-0والكثافة

= = 

الحادي 

 عشر

 -2زيع الجغرافي للسكان التو -  2

العوامل المؤثرة في التوزيع 

 الجغرافي للسكان 

= = 

 = =  0اقاليم العالم السكانية -3   2 الثاني عشر
 -1رابعا:تركيب السكان وتكوينهم    2 الثالث عشر

التركيب النوعي /الجنسي للسكان 

التركيب العمري للسكان والهرم  -2

 السكاني

= = 

-4التكوين الديني للسكان  -3  2 الرابع عشر

 التكوين القومي واالجتماعي للسكان 

= = 

الخامس 

 عشر

مفهوووم  -1 0خامسووآ: هجوورة السووكان  2

الهجوووووووورة الداخليووووووووة  -2الهجوووووووورة 

الهجورة  -3)عواملها وطرق قياسها(

الخارجية )الدولية( عواملهوا وطورق 

 0قياسها

= = 
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 البنية التحتية  .44

 ادي الحديثيط  حم0جغرافية السكان / د ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عباس فاضل السعدي0جغرافية السكان/ د )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 عبدهلل عطوي 0جغرافية السكان/ د

 عبدمخور الريحاني  0عبدعلي الخفاف, د0جغرافية السكان/ د

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
كريووا جمووال ز؛  موسوووعة توواريخ الخلوويج العربووي ,د شوواكرمحمووو

مجلوة دراسوات الخلويج  المجوالت : -تاريخ الخليج العربوي  قاسم,

 .. والجزيرة العربية ومجلة الخليج العربي ومجلة الوثيقة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

عليها  جميع الكتب والبحوث المنشورة يمكن االطالع واالعتماد ....

 عبر شبكة المعلومات الدولية ) االنترنيت ( ..

 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي  .45

   

ومتابعة التغيرات التى تطرأ على السكان واستخدام التقنيات العلمية في رسم دة مفردات دراسية جدي إضافة

 00خرائط السكان واالفالم العلمية

 

 

 
 

 

 

 

 

 

السادس 

 عشر

اثوووووار  -5 0اتجاهوووووات الهجووووورة -4  2

الهجوورة موون والووى الوووطن –ة الهجوور

  0العربي واثارها

= = 

 -1 0سادسوووووآ: السووووووكان والموووووووارد  2 السابع عشر

 السكان والموادالطبيعية

= = 

الخامس 

 عشر

السياسوووووات  -3السوووووكان والغوووووداء -  2

 0مراجعة عامة -4السكانية 

= = 



 

  
 51الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كليّة التربية للعلوم االنسانيّة المؤسسة التعليمية .70

 الجغرافية  / المركز علمي قسم الال .71

 جغرافية الصناعة اسم / رمز المقرر .72

 المحاضرة أشكال الحضور المتاحة .73

 السنوي الفصل / السنة .74

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .75

 م2018/ 4/ 4 تاريخ إعداد هذا الوصف .76

 أهداف المقرر .77

ي فهم العالقات المنظمة التي تربط بين الظواهر اطالع الطلبة على محاوالت االنسان المتكررة ف -1  -
تعترض  المختلفة , و تفسيرها بهدف التنبؤ بها و ضبطها للوصول الى ما يمكنه من مجابهة المشكالت التي  

  حياته ووضع الحلول المنابة لها .

قات المتبادلة بين العمل على تنمية قدرة الطلبة في التفكير العلمي من اجل فهم الصورة الكاملة للعال -2 
وتطوير  الظواهر الجغرافية واستخدام كل الوسائل من اجل تسهيل ذلك لكي يتمكنوا من المساهمة في تنمية  

  مجتمعاتهم و ايجاد الحلول للمشكالت المناسبة التي تواجهها .

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

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

 ؛البرنامج.
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مواجهتها  ب سكانها في تعريف الطلبة بالطبيعة الجغرافية لكل اجزاء العالم و امكاناتها و مشكالتها واسالي -3 
  و التغلب عليها ونوع النجاح الذي احرزوه خالل سعيهم لتوفير حياة افضل . 

حث الطلبة على االهتمام بمختلف القضايا التي تعني االنسان في كل مكان كالتلوث البيئي والتغير  -4 
  والتصحر ومصادر الطاقة البديلة .  المناخي  

  البحث الجغرافي .تزويد الطلبة بمهارات  -5 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .46
 

  هداف المعرفية األ -أ

 تعريف الطلبة باهمية الصناعة وما تلعب  من دور في  تطوير اقتصاد دول العالم .      -1

 عي في       ابراز اهم المقومات الجغرافية  الطبيعية والبشرية والتي تساهم في قيام النشاط الصنا -2

 كافة دول العالم .         

 اطالع الطلبة على الكيفية التي يتوزع فيها النشاط الصناعي وماهي انماط توزيع  واهم الدول  - 3 

 الصناعية في العالم .      

 تشخيص اهم المشكالت التي يعاني القطاع الصناعي في الدول النامية والسعي الى وضع ا -4

 الحلول لها    
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث و التقصي من خالل الحث على زيارة المكتبات و االطالع  -

 على المصادر من الكتب و المجالت .    

 تدريب الطلبة على امكانية تحليل الجداول االحصائية وقراءة الخرائط بمختلف انواعها . -2

 كين الطلبة من استخدام التقنيات الحديثة في الدراسات الجغرافية مثل نظم المعلومات الجغرافية تم -3

 و االستشعار عن بعد .    

 تعزيز الطالب بالمنهج التحليلي في قراءة ما تلعب  الدول الصناعية الكبرى من دور في االحداث -4

     -في العالم .   

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وباستخدام وسائل االيضاح المالئمة  -1

 )المناسبة ( مع موضوع المحاضرة .     

 تدريب الطلبة على امكانية تحليل الجداول االحصائية والخرائط . -2

 مطالبة الطلبة في حل بعض المسائل . -3
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 طرائق التقييم      

 يّة والنهائيّة.االمتحانات الفصل -

 االمتحانات اليومية  -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تزويد الطلبة بالمعرفة الجغرافية التي تسهم الى جانب المعارف االخرى التي يتزودون فيها في -1

 تكوين شخصيتهم العلمية و الثقافية .    

 جتمعهم ويحافظون على موارداعداد الطلبة ليكونوا مواطنيين سويين يتحسسون بمشكالت م -2

 وطنهم ووقايتها وصيانتها .    

 تعزيز روح االنتماء للوطن عند الطلبة من خالل تعريفهم بالطبيعة الجغرافية ل  . -3

 تنمية الحس البيئي لدى الطلبة من اجل التعامل السليم مع البيئة . -4

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ق المحاظرات العلمية وباستخدام وسائل االيضاح المالئمة )المناسبة (الشرح والتوضيح عن طري -1

 مع موضوع المحاظرة .     

 تدريب الطلبة على امكانية تحليل الجداول االحصائية والخرائط . -2

 مطالبة الطلبة في حل بعض المسائل . -3

 طرائق التقييم    

 االمتحان الفصلي والنهائي.-

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية مة والعا المهارات -د 

 اعداد مدرسين لهم الخبرة و الدراية في فهم العالقات المتبادلة بين الظواهر . -1

 اعداد الكفاءات لمواصلة الدراسات العليا في الجغرافية . -2

ؤسسات عديدة الى جانب التدريس كالعمل في محطات االنواء اعداد الكوادر لهم القدرة للعمل في م -3

 الجوية والدوائر االحصائية وغيرها .
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 ساعة56أسبوع,  32, بنية المقرر .47

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

أوال ً :جغرافية الصناعة وطرق البحث   2 1

 ا .فيه
الشرح 

 والتحليل
االمتحان 

الفصلي 

 والنهائي 
   ماهي جغرافية الصناعة .  2 2
   اهميتها وطرق البحث فيها .  2 3
   معايير البحث ومصادر البيانات  2 4
   ثانيا ً : تعريف بالنشاط الصناعي .  2 5
   تحديد المفاهيم .  2 6
   نشوء وتطور النشاط الصناعي .  2 10 -7

   أهمية النشاط الصناعي .  2 11
   ثالثا ً : تصنيف النشاط الصناعي .  2 12-15
   أهمية التصنيف  2 16
   التصنيف الدولي للنشاط الصناعي.  2 20 -17
   تصنيف النشاط الصناعي .  2 21
   أسس التصنيف .  2 22
رابعا ً : عوامل التوطن الصناعي   2 23

 وأسسها النظرية .
  

   . المواد األولية ونظرية فيبر  2 24

   األيدي العاملة والمهارات التقنية .  2 27 -25
السوق وتأثيره في اختيار موقع   2 27

 المشاريع الصناعية
  

النقل , أهمية في تحديد الموقع   2 28

 الصناعي .
  

عوامل أخرى لها أثر في التوطن   2 29

 الصناعي .
  

نماط اإلقليمية للصناعة خامسا ً : األ  2 30

 والقياس الكمي .
  

   التركيز والتشتت الصناعي .  2 31
   التنوع والتخصص الصناعي .  2 32

   األنماط اإلقليمية للتوزيع الصناعي .   
   سادسا ً : التنمية المكانية للصناعة .   
   التخطيط الصناعي .   
   التنمية اإلقليمية .   
   ات الهيكلية للتنمية الصناعية .التغير   
اتجاهات الخصخصة مقابل التخطيط    

 االشتراكي.
  

سابعا ً : التوزيع الجغرافي للصناعة    

 في العالم .
  

   نظرة عامة   
الصناعة األساسية . الحديد والصلب    

  الصناعات الكيمياوية .
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 البنية التحتية  .48

 محمد ازهر السماك / اسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 احمد حبيب رسول / جغرافية الصناعة   

              اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   

الجغرافية الصوناعية / عبودالزهرة علوي الجنوابي, مجلوة البحووث  ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 الجغرافية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

جميع الكتب والبحوث المنشورة يمكن االطالع واالعتمواد عليهوا  ....

 ترنيت ( ..عبر شبكة المعلومات الدولية ) االن

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .49

جغرافية الصناعية اضافة الى  االفالم العلمية وزيارات علمية الى اعتماد التقنيات الحديثة في دراسة ال  

 المنشات الصناعية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الصناعات البتروكيمياوية .

  فيها السيارات .المكائن واآلالت بما 

 . الصناعات الكهربائية واأللكترونية.
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كليّة التربية للعلوم االنسانيّة المؤسسة التعليمية .78

 الجغرافيا    / المركز علمي القسم ال .79

 غرافية المدنج  اسم / رمز المقرر .80

 المحاضرة أشكال الحضور المتاحة .81

 سنوينظام  الفصل / السنة .82

عدد الساعات الدراسية  .83

 )الكلي(
 60 

 م2018/ 4/ 4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .84

 أهداف المقرر .85

o  1-  اإلفادة من علم الجغرافيةفي تنمية مهارات التفكير الحر القائم على دراسة وتحليل
عادة تركيبها لدى الطلبة بغية الوصول إلى الحقائق الجغرافيةعلى وا   الوقائع الجغرافية 

  وأصوله الخاصة به . أساس ان الجغرافيةعلم له قواعده 

o  2-  تنمية القدرة على نقد األفكار واآلراء الجغرافية بهدف بناء شخصية الطالب
ي استشراف الظاهرات الجغرافية وفهمها واإلفادة منها ف المستقلة القادرة على تحليل 

  المستقبل .

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

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

 ؛البرنامج.
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o  3-  االطالع على التجارب العلمية وتجارب اإلنسان وخبراته بما يمنح الطالب فهما
دراكا    بصيرورة ومسيرة المجتمعات اإلنسانية . واضحا وا 

o  4- . تمكين الطالب من التعرف على الذات بموضوعية وتجرد واالنفتاح على االخر  

o  5- ك وفهم رسالة اإلنسان في األرض .منح الطالب القدرة على ادرا  

o  6- . تزويد الطالب بمهارات البحث الجغرافي العلمي  

o  7-  اعتبار علم الجغرافية أفضل وسيلة لتحقيق فهم أفضل للعالقات المعاصرة بين
  الشعوب .

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .50
 

  هداف المعرفية األ -أ

 رك الطلبة النظرية و  التطبيقية في فهم علم الجغرافية ومجاالتة المختلفة .توسيع مدا        

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تفعيل مهارات الطلبة كيف التعامل مع هذا االختصاص من مبدأ التطبيق العملي .

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء المحاضرة -

 السؤال والجواب. -

 
 طرائق التقييم      

 .االمتحانات التحريرية -1

 .تقارير مختصرة -2

 .عرض الكتب -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعريف الطالب على ادراك هذا االختصاص واهميتة في الحياة اليومية

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 االمتحان الفصلي والنهائي.-

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

 الجغرافية.تخريج كفاءات تدريسية لها القدرة على تدريس مادة  -1د

 .تخريج نماذج من الطلبة لها القدرة على اكمال دراستها العليا -2د

 التربوية و التخطيطيةمؤسسات تمكين الطلبة من العمل في ال -3د

 ساعة60أسبوع,  32, بنية المقرر .51

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

 6 تشرين األول

مقدمووة تشوومل التعريووف بجغرافيووة  

المدن و اهميتهاـ دور العرب فوي 

الجغرافيةووووووووـالمدينة و التطووووووووور 

 ضري.الح

الشرح 

 والتحليل
االمتحان 

الفصلي 

 والنهائي 

 تشرين

 الثاني
6 

مفهووم التركيوب الوداخلي للمودن ـ  

ظوابط التركيوب الوداخلي للمودن ـ 

العواموول التووي تووؤثر فووي التركيووب 

 الداخلي للمدن .

  

 6 كانون األول
اسووتعماالت ارض المدينةووـ اهميووة  

 خرائط استعماالت االرض .

  

 6 كانون الثاني

المنطقوووووة التجاريوووووة المركزيةوووووـ  

التوزيووووع المكوووواني السووووتعماالت 

 االرض الصناعية .

  

 6 شباط
طوورق تحديوود حركووة الموورور فووي  

 المدينة ـ تصنيف المدن .

  

 6 آذار
حجووم الموودن ـ سووكان المدينووة ـ  

 نظرية االماكن المركزية .
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 البنية التحتية  .52

 جغرافية المدن  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 معظم كتب جغرافية المدن .

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الكتب و الدوريات الخاصة بالجغرافية و التخطيط.

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

جميع الكتب والبحوث المنشورة يمكن االطالع واالعتماد عليها  ....

 عبر شبكة المعلومات الدولية ) االنترنيت ( ..

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .53

مع التطورات التي مرت بها المنطقة واعتماد التقنية الحديثة في البحث عن  مفردات دراسية جديدة تتالئم إضافة

 الحديثة الخاصة بهذا العلم .الوثائق والمصادر 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نظري 6 نيسان
مشوواكل المدينووة ـ العالقووات بووين 

 ها.المدينة و اقليم

  

   الجانب التطبيقي من الدراسة . نظري 6 أيار
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 / كلية التربية اإلنسانيةجامعة البصرة المؤسسة التعليمية .86

  الجغرافية   / المركزعلمي القسم ال .87

 االمريكتين اسم / رمز المقرر .88

 عيحضور أسبو أشكال الحضور المتاحة .89

 2018-2017سنوي للعام الدراسي  / السنةالفصل .90

عدد الساعات الدراسية  .91

 )الكلي(
 

 29/3/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .92

 أهداف المقرر

بمووا يحتويوو  الموونهج موون تنوووع فووي  تطووور توسوويع أفكووار الطووالب فيمووا يخووص قووارة أمريكووا الشوومالية والجنوبيووة

لألموووريكيتين سوووواء كانوووت فوووي الجوانوووب الطبيعيوووة والبشووورية المواضووويع الخاصوووة بالجغرافيوووة االقليميووو  

 واالقتصادية

 تنمية أفكار ألطلب  في كيفي  إعداد التقارير الخاصة بالجغرافية االقليمي  لألمريكيتين -2

 استخدام الخرائط .رات اتزويد الطالب بمه 3

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .54
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  فية األهداف المعر-أ

 بأهمية الدراسة االقليمي  وتحليل المواد الخاصة بها.الطالب  تعريف -1

 القارة واالستفاده من ذلك. دول  إلى تطور أدتالتي  األسبابمعرفة   -2أ

 ومعرفة المواقع . كيفي  استخدام الخرائطتزويد الطالب بمعلومات معمقة عن  -3أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 العرض ألنظري.- 1ب 

 التوضيح ألخرائطي - 2ب 

 المناقشة العلمية 3ب ـ 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة اإللقائية مع السؤال والجواب في األثناء -3

 
 طرائق التقييم      

 االختبار المباشر للطالب باألسئلة الشفوية. -5
 (.Qwizاالختبار من خالل االمتحان السريع ) -6

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

   -والتطور الحاصل في كافة المجاالت  دول العالم الغربي.مساعدة الطالب في فهم           

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة األلقاء والطريق الحوارية. -3

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبار المباشر الشفوي. -5

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ية التأهيلالعامة و المهارات -د 

 الجغرفي  . تخريج كفاءات تدريسية لها القدرة على تدريس مادة -1د

 .تخريج نماذج من الطلبة لها القدرة على اكمال دراستها العليا -2د

وزاره الموارد تدريس كالعمل في القريبة من ال األخرىتمكين الطلبة من العمل في المؤسسات  -3د

 المائية أو الزارعة
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 البنية التحتية  .55

 علي عبدالصاحب ود ازادمحمد اميند  ,مجموعة مؤلفين ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 دعلي عبدالصاحب

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

  ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
االعتماد عليها جميع الكتب والبحوث المنشورة يمكن االطالع و

 عبر شبكة المعلومات الدولية ) االنترنيت ( ..

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .56

 . معلومات جديده كثر حداث  استخدام خرائط حديث  وفالم وثائقي  إضافة

 

مخرجات  الساعات الشهر

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 نظري 6 تشرين األول
اإلقلوويم  -مفهوووم الدراسووة االقليميوو  

 المناخية في قارة أمريكا الشمالية

 محاضوووووووووووووورة

 نظريوووووووووووووووووووووة

ونصوووووووووووووص 

كتووووووووووووووووووووووواب 

 اسووووووووووووووتخدامو

السوووووووووووووووووبورة 

 .. والخرائط

اختبوووووووووووووووارات 

امتحانية فصلية 

 وأسووئلةويوميووة 

 ..شفوية

 تشرين

 الثاني
 - - السكان  -األقاليم المناخية  نظري 6

 - - الدراسة االقليمي  -السكان  نظري 6 كانون األول

 - - الدراسة اإلقليمية نظري 6 كانون الثاني

 نظري 6 شباط
ارة لخصوووائص الطبيعيوووة لووودول قووو

 أمريكا الجنوبية والمناخ
- - 

 نظري 6 آذار
النبووات الطبيعووي والتربووة والموووارد 

 المائية
- - 

 - - السكان والخصائص أالقتصادي  نظري 6 نيسان

 نظري 6 أيار
الجغرافيووة االقليميووو  لوودول أمريكوووا 

 الجنوبية
- - 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية المؤسسة التعليمية .93

 الجغرافيا / المركز علمي القسم ال .94

 جغرافية الزراعة اسم / رمز المقرر .95

 القاعة الدراسية كال الحضور المتاحةأش .96

 السنوي 2018-2017 الفصل / السنة .97

 ساعة دراسية  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .98

 1/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .99

 أهداف المقرر .100

يهدف البرنامج األكاديمي إلى التعرف على جغرافية الزراعة وأهميتها وعالقتها بالعلوم األخرى , فضال 

عن معرفة كيفية نشوء المراكز الزراعية األولى , والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في القطاع 

 الزراعي

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .57
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 األهداف المعرفية  -أ
   معرفة ماهي الجغرافية الزراعية .   -1أ

  فهم كيفية نشوء المراكز الزراعية األولى .  -2أ

 فهم أهم العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في القطاع الزراعي .  -3أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.      -ب 

 طرائق التعليم والتعلم      
 .طريقة االستجواب -

 .طريق المحاضرة -2

 .طريقة المناقشة -3
 طرائق التقييم      

 
 االمتحان اليومي 
  االمتحان الفصلي

 النهائياالمتحان 
 قيةيمطالبة الطالب بواجبات تطب

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 طرائق التعليم والتعلم     
 

 طرائق التقييم    
 

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

 .طريقة االستجواب -

 .ريق المحاضرةط -2

 .طريقة المناقشة -3
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 بنية المقرر .58

مخرجات التعلم  الساعات الشهر

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 باحثين وباحثات  8 تشرين األول

تحديوود مفهوووم الجغرافيووة 

الزراعيووووووووووة ونشوووووووووووء 

المراكوووووووووز الزراعيوووووووووة 

األولووووووووووووى / عالقووووووووووووة 

الجغرافيوووووووة الزراعيوووووووة 

بفووووووووووروع الجغرافيووووووووووة 

 والعلوم األخرى .

 محاضوووووووووووووووورة

 نظريووووووووووووووووووووووة

ونصووووووووووووووص 

 كتاب واستخدام

السوووووووووووووووووووبورة 

 .. والخرائط

اختبوووووووووووووووارات 

امتحانية فصلية 

 وأسووئلةويوميووة 

 ..شفوية

 تشرين

 الثاني
 باحثين وباحثات 8

منوووووووووواهج الجغرافيووووووووووة 

الزراعيوووووووووة / أهميوووووووووة 

الجغرافيوووووة الزراعيوووووة / 

العواموووووووووول الطبيعيووووووووووة 

الموووووؤثرة فوووووي اإلنتووووواج 

 راعي .الز

 محاضرة

 نظرية

ونصوص 

 كتاب واستخدام

السبورة 

 .. والخرائط

اختبارات 

امتحانية فصلية 

 وأسئلةويومية 

 ..شفوية

 باحثين وباحثات 8 كانون األول
العواموووووووول الطبيعيووووووووة / 

 العوامل البشرية .

 محاضرة

 نظرية

ونصوص 

 كتاب واستخدام

السبورة 

 .. والخرائط

اختبارات 

امتحانية فصلية 

 وأسئلة ويومية

 ..شفوية

 باحثين وباحثات 8 كانون الثاني

خصوووووووووائص اإلنتووووووووواج 

ماط اإلنتاج الزراعي / أن

 الزراعي .

 محاضرة

 نظرية

ونصوص 

 كتاب واستخدام

السبورة 

 .. والخرائط

اختبارات 

امتحانية فصلية 

 وأسئلةويومية 

 ..شفوية

 باحثين وباحثات 8 شباط
تصوووووووووووونيف اإلنتوووووووووووواج 

 .الزراعي 

 محاضرة

 نظرية

صوص ون

 كتاب واستخدام

السبورة 

 .. والخرائط

اختبارات 

امتحانية فصلية 

 وأسئلةويومية 

 ..شفوية

 باحثين وباحثات 8 آذار
المحاصوووووويل الحقليووووووة / 

 محاصيل العلف .

 محاضرة

 نظرية

ونصوص 

 كتاب واستخدام

السبورة 

 .. والخرائط

اختبارات 

امتحانية فصلية 

 وأسئلةويومية 

 ..شفوية
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 البنية التحتية  .59

 جغرافية الزراعة . ,مجموعة مؤلفين ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 جغرافية الزراعة .,مجموعة مؤلفين

)  الكتب والمراجع التي يوصى بها  اـ 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 مجلة آداب البصرة , أبحاث ميسان , أبحاث البصرة .

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

جميع الكتب والبحوث المنشورة يمكن االطالع واالعتماد عليها  ....

 نيت ( ..عبر شبكة المعلومات الدولية ) االنتر

 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي  .60

 

في واعتماد التقنية الحديثة في البحث عن الوثائق والمصادر ع التطورات مفردات دراسية جديدة تتالئم م إضافة

 .جغرافيةكشف الحقائق ال

 

 
 

 

 

 

 

 وباحثاتباحثين  8 نيسان

إلنتوووووووواج الحيووووووووواني / ا

العوامووول الموووؤثرة علوووى 

 توزيع الثروة الحيوانية .

 محاضرة -

 نظرية

ونصوص 

 كتاب واستخدام

السبورة 

 .. والخرائط

اختبارات 

امتحانية فصلية 

 وأسئلةويومية 

 ..شفوية

 باحثين وباحثات 6 أيار

الحيوانووووووات المنتجووووووة ) 

األبقووووووووار , األغنووووووووام , 

المووووواعز , الجووووواموس , 

 إلبل ( .ا

 محاضرة

 نظرية

ونصوص 

 كتاب واستخدام

السبورة 

 .. والخرائط

اختبارات 

امتحانية فصلية 

 وأسئلةويومية 

 ..شفوية
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم اإلنسانية المؤسسة التعليمية .111

  الجغرافيا    القسم العلمي  / المركز .112

 جغرافية النقل  م / رمز المقرراس .113

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .114

 سنوي الفصل / السنة .115

عدد الساعات الدراسية  .116

 )الكلي(

  

 م 21/3/2118 تاريخ إعداد هذا الوصف  .117

 أهداف المقرر .118

 ميدان جغرافية النقل والتجارة وتطورها ومناهجها . التعرف على 

 لمؤثرة فى النقل التمكن من فهم العوامل الجغرافية ا 

 التعرف على انواع النقل المختلفة 

 التعرف على التجارة الدولية وخصائصها وتوزيعاتها ومشكالتها 

  إدراك مدى اهمية هذا الفرع من الجغرافيا فى فهم الختالف بين الدول فى االنتاج واالستهالك وما يتبعه
 من قيام التجارة واستخدام وسائل النقل 

 

مخرجات التعلم المتوقعة من يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر و

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛



 

  
 68الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - ب
  وعلم االقتصاد .أن يقارن بين جغرافية التجارة 

 2/2/2- القة بين مناطق االنتاج ومناطق التسويق .أن يحدد الع 

 

 2/2/3- . أن يتعرف على دور وسائل النقل المختلفة فى العالم 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات المقرر .61

  

 رنامج األهداف المهاراتية الخاصة بالب –ب 

  النقل . أن يحدد مضمون جغرافية 2/1/1 – 1ب 

 2/1/2- نقل ووسائلهأن يلم بأنواع ال 

 مناطق االنتاج واالستهالك أن يفسر العالقات الجغرافية بين -2/1/3

 /3/1- ناطق االنتاج ومناطق التسويق .يجمع بيانات عن م 

 

 2/3/2- لتجارة .لنقل واتكليف الطالب بعمل بحوث حول مضمون جغرافية ا 

 

 2/3/3-  وسائل النقل المختلفة ومدى اهميتهاجراء مناظرة حول انواع و 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية المطورة. .1

 الدروس العملية.  .2

 الحوار والمناقشة واستنباط األفكار.حلقات  .3

 بحث من المكتبة واالنترنت. .4

 عرو  تقديمية. .5

 االكتشاف االستقرائي. .6

 .التكليفاتم الذاتي في إعداد التعل .7

 التعلم التعاوني في التطبيقات خالل المحاضرة.

 طرائق التقييم      

التقييم عن طريق االمتحانات التحريرية الفصلية فضالً عن االمتحانات الشفوية اليومية 

 ومشاركة الطلبة في المحاضرة .
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 والتعلم  طرائق التعليم    
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 البنية التحتية  .63

 محمد محمود الديب : الجغرافيا االقتصادية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .62

مخرجات التعلم   الساعات االسبوع

 المطلوبة

   اسم المقرر/ أو الموضوع

 

أوال ً : مفهوم النقل وجغرافية    1 

 النقل .

          

   أسباب النقل وأهميته وتطوره .   2

   عناصر النقل .   3

ثانيا ً : العوامل الطبيعية المؤثرة    4

 على النقل 
  

العوامل البشرية المؤثرة في النقل.    5

أنماط النقل , مقدمة عن )طرقه 

 ووسائله(.

  

   النقل البري )اإلنسان والحيوان( .   6

   النقل البري )السيارة وطرقها(.   7

النقل البري )القطار , سكك    8

 الحديد( .
  

   النقل المائي )األنهار( .   9

   النقل )البحار( .   11

   النقل الجوي .   11

   النقل باألنابيب .   12

   وسائل النقل األخرى .   13

   المشاكل التي تواجه النقل .   14

   المعالجات المقترحة.   15

   نظريات النقل .   16

   مفهوم التجارة الدولية وتطورها .   17

العوامل الطبيعية التي أدت    18

 ولية .إلى قيام التجارة الد

  

العوامل البشرية التي أدت إلى    19

 قيام التجارة الدولية .

  

   بنية التجارة الدولية .   21

األقاليم التجارية الكبرى في    21

 العالم .

  

مشاكل التجارة في األقطار    22

 النامية .

  

المعالجات الواجب اتخاذها    23

 من قبل الجهات المعنية .

  

   ة عامة .مراجع   24
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سعيد احمد عبده : اسس جغرافية النقل القاهرة   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
1994 . 

 
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 رير ,....  () المجالت العلمية , التقا

 : مراجع أساسية

  فؤاد محمد الصقار : جغرافية التجارة الدولية– 
 . 1973-االسكندرية 

 
  محمد فتحى ابو عيانة,الجغرافيا االقتصادية,دار المعرفة الجامعية

 2003,االسكندرية,

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .64

 

15.  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية التعليميةالمؤسسة  .109

    الجغر افيا / المركز علمي القسم ال .110

 الفكر الجغرافي  اسم / رمز المقرر .111

 المحاضرة أشكال الحضور المتاحة .112

 السنوي الفصل / السنة .113

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .114

 10/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .115

 ررأهداف المق .116

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .65

  هداف المعرفية األ -أ
  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ةصناعة الطالب كاستاذ للماد-1ج

 تمكين  من المادة-2ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 طرائق التقييم    

 

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

 قابلية الطالب على تدريس المادة  -1د

 قابلية الطالب الكتابة حول مفردات المقرر-2د

  -3د

    -4د
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 بنية المقرر .66

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

أوال ً : الفكر الجغرافي )مقدمة   3 1

 جغرافية عامة(.

محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

مفهوم الجغرافية )حقلها , محتواها ,   3 2

 وحدودها الطبيعية(.
ة محاضر

 ومناقشة
 مباشر

ثانيا ً : ظهور الفكر الجغرافي في   3 3

العراق والوطن العربي وانتشاره إلى 

ابرز خصائص  مناطق العالم األخرى .

 الفكر الجغرافي )بصورة عامة(

 مباشر محاضرة 

الفكر الجغرافي العربي قبل اإلسالم   3 4

 )في العصور القديمة(.
محاضرة 

ومناقشة 

وامتحان 

 مفاجئ

 اشرمب

الفكر الجغرافي في العراق )تطوره   3 5

 وأبرز خصائصه( .
محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

الفكر الجغرافي في مصر )تطوره   3 6

 وأبرز خصائصه( .
محاضرة 

ومناقشة 

 وأكوز

 مباشر

الفكر الجغرافي الفينيقي )تطوره   3 7

 وابرز خصائصه(
محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

جغرافي العربي معالم مشتركة للفكر ال  3 8

 )صورة حضارية مضيئة( . 
محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

الفكر الجغرافي العربي قبل ظهور   3 9

اإلسالم وأهم حقول المعرفة الجغرافية 

 العربية .

 مباشر محاضرة

الفلك الجغرافي اإلسالمي , ابرز   3 10

أدب  خصائصه ومعالم انتشاره وتطوره.

 الرحالت الجغرافي اإلسالمي .

اضرة  مح

 ومناقشة 
 مباشر

اثر  ظهور علم الخرائط العربية .  3 11

الجغرافية العربية اإلسالمية في العالم 

. 

محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

الفكر الجغرافي األغريقي )اليوناني(   3 12

 )تطوره وأبرز خصائصه( .
محاضرة 

 ومناقشة 
 مباشر

الفكر الجغرافي الروماني )تطوره   3 13

 ه( .وأبرز خصائص
محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

الفكر الجغرافي الصيني )تطوره   3 14

 وأبرز خصائصه( .

 مباشر محاضرة 

الفكر الجغرافي الهندي )تطوره وأبرز   3 15

 خصائصه( .
محاضرة 

 ومناقشة 
 مباشر

محاضرة  نماذج عالمية أخرى.  3 16

ومناقشة 

 واكوز

 مباشر
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 البنية التحتية  .67
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ثالثا ً :تطور الفكر الجغرافي   3 17

أهم اتجاهاته الحديثة )الفلسفة و

الفكر الحتمية واالمكانية(.

 الجغرافي الوسيط .

محاضرة 

 ومناقشة 
 مباشر

الفكر الجغرافي األلماني   3 18

)خصائصه , أبرز مقوماته , 

 علماءه( .

 مباشر محاضرة

الفكر الجغرافي البريطاني   3 19

)اإلنكليزي(. الفكر الجغرافي 

 )األمريكي( .

 باشرم محاضرة

محاضرة  الفكر الجغرافي )الفرنسي( .  3 20

 ومناقشة
 مباشر

المدرسة الجغرافية العربية المعاصرة    

. 
  

الفكر الجغرافي العربي )الجغرافية    

 الطبيعية( )أبرز علماءه( .
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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  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

أوال ً : تحديد مفهوم الوطن العربي   3 1

 وأهميت  عبر التاريخ.

محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

ثانيا ً : حدوده وموقع  الجغرافي ,   3 2

 وأهميت  الجيوستراتيجية.

محاضرة 

 ومناقشة
 اشرمب

البنية الجيولوجية والتاريخ التكويني   3 3

 ألرض الوطن العربي.

 مباشر محاضرة 

تضاريس الوطن العربي , وعوامل   3 4

 نشوئها.

محاضرة 

ومناقشة 

وامتحان 

 مفاجئ

 مباشر

مناخ الوطن العربي والعوامل المؤثرة   3 5

 في  .

محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

محاضرة  ن العربي .األقاليم المناخية في الوط  3 6

ومناقشة 

 وأكوز

 مباشر

 عوامل . تربة الوطن العربي.أنواعها  3 7

  . توزيعهاالجغرافي . تكوينها

  . لها تتعرض التي المشاكل

 

محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

 أنواع  .العواماللمؤثرةفي   3 8

  . أقاليم  . توزيعهالجغرافي .

  . آثارهاالقتصادية

محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

 الموارد المائية .أنواعها  3 9

 مستقبل . توزيعهاالجغرافي .

 لعربي ا الوطن في مشكلةالمياه

  . المقترحة المعالجات .

 مباشر محاضرة

الري , الخزن , البزل   3 10

  . أنواعها . توزيعهاالجغرافي.

  . أهميتهاالجيوبوليتيكية . تاريخإقامتها

محاضرة  

 ومناقشة 
 مباشر

الزراعة في الوطن العربي . مقومات   3 11

 اإلنتاج الزراعي .

محاضرة 

 ومناقشة
 مباشر

أنماط الزراعة في الوطن العربي   3 12

 وعالقتها المكانية. 

محاضرة 

 ومناقشة 
 مباشر

محاضرة  الحبوب الغذائية .  3 13

 ومناقشة
 مباشر

المحاصيل الصناعية   3 14

  . العربي الوط مشاكاللزراعةفي.

  . لمقترحة ا المعالجات

 مباشر ة محاضر

 مباشرمحاضرة  الثروة الحيوانية .  3 15
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 ومناقشة 
دورها في الدخل الزراعي القومي   3 16

  . توزيعهاالجغرافي . أنواعها.

 طرق . تواجهها التي المشاكل

  . نميتها عالجهاووسائل

محاضرة 

ومناقشة 

 واكوز

 مباشر

 مميزاته . إنتاجهالنفط .  3 17

 على آثاره . األقطارالعربيةالمنتجةله .

 أهميتهالجيوبوليتيكية . األقطارالعربية

.  

محاضرة 

 ومناقشة 
 مباشر

 مميزاته . إنتاجهالغاز الطبيعي .  3 18

  . أألقطارالعربيةالمنتجةله .

 مباشر محاضرة

األخرى )الحديد , الفوسفات , المعادن   3 19

 البوتاس , الكبريت( .

 مباشر محاضرة

محاضرة  توزيعها الجغرافي .  3 20

 ومناقشة
 مباشر

 الصناعةفيأهم أألقطار المنتجة له .   

  . العربي الوطن

 أنواعها . تطورهاالتاريخي

  . مقوماتها . توزيعهاالجغرافي .

  . مميزاتها

  

وسائل تحقيق التكامل الصناعي    

 العربي .

  

 دورةفيالوطن العربي .في النقل    

  .  تنميةأألقطارالعربية

 البري,المائي,الجوي,النقل) أنماطه

 العوامل .توزيعهالجغرافي (باألنابيب

  . المؤثرةفيه

  

 مقوماتهافي الوطن العربي .السياحة    

  . توزيعهاالجغرافي . أنواعها .

  

في الوطن العربي مستقبل السياحة    

 .االقتصاد القوميودرها في 

  

في الوطن التكامل االقتصادي  -17   

, دورة في تحقيق الوحدة العربي 

 .العربية
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 : جغرافية العراقالمادة 

 المفـــــــــــــــــــــــــــــــردات األسبوع الشهر

  . اإلدارية والوحدات الموقعأوال ً : المقدمة . الثالث أيلول

 التاريخ السياسي للعراق عبر العصور . الرابع

 ثانيا ً : الخصائص الجيولوجية الطبيعية للعراق . األول تشرين أألول

 سطح أشكالالبنية الجيولوجية والتاريخ التكويني ألر  العراق. الثاني

  .األر 

 الهضاب . الجبال

 السهول. الثالث

والتغيرات التي تحدث عليها لظاهرة عوامل نشوء أشكال سطح األر   الرابع

 التعرية .

  . الضغطوالرياح . الحرارةالمناخ , عناصره . -ج     األول تشرين الثاني

 التساقط بوعيه الثلجي والمطري . الثاني 

 العوامل المؤثرة في المناخ . الثالث

 األقاليم المناخية الرئيسية في العراق . الرابع

  . تكوينها عوامل . انواعهاتربة العراق . -د    األول كانون األول

 الجوف . التجويةوالترسيمالمشاكل التي تتعر  لها تربة العراق. الثاني

  (.فقرالتربة)

 ملوحة التربة . التصحر . الثالث

مناقشة نتائج هذه المشاكل على االقتصاد الوطني وتحديد طرق الحد  الرابع

 منها .

الموارد المائية بأنواعها  -هـ   األول  الثانيكانون 

  . األهواروالمستنقعاتوالبحيرات .الجوفية .السطحية.

  . معالجتها . نتائجها . أسبابهاالمشكالت التي تواجه الموارد المائية . الثاني

 النبات الطبيعي )أنواعه وتوزيعه الجغرافي( .  الثالث

 الجغرافية البشرية للعراق .ثالثا ً : الخصائص  الرابع

 مشاريع الري والبزل والخزن . 

  . عالقتهاالمكانية . أنماطها . خصائصهاالزراعة في العراق. األول نيسان

 اإلنتاج من الغر  . زراعتها مواسمتصنيفها على أساس: الثاني

  .استثماراألر  .

 الثروة الحيوانية . الثالث

 النفطوالغازالطبيعي ( .توزيعها) المعادن أهم التعدين في العراق -ج     الرابع

 الكبريت .

  . مقوماتها . توزيعها . انواعها . تطورهاالصناعة في العراق . -د      األول مايس

 المشاكل التي تواجهها .

 العوامل المؤثرة في حركتها . النقل والتجارة في العراق . -هـ      الثاني

 سكان العراق )نموهم وتوزيعهم( . -و الثالث

 


