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 1الصفحة

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي         

 

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

 

 للعلوم اإلنسانية  جامعة تكريت /كلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية قسم  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 واختصاصاتها المختلفة  الجغرافية دراسة 

 حغرافيةبكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 ال يوجد   برنامج االعتماد المعتمد    .6

 والتطبيق في الدراسة الثانوية ة بحثية والمشاهد النشاطات ال المؤثرات الخارجية األخرى   .7

 1/9/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 في المدارس الثانوية. مادة الجغرافيةرفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس -1

 بفروعها الطبيعية واليشرية  الجغرافية باسس ومجاالت االلمام من  الطلبةتمكين  -2

 مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في تلك المجاالت .  

 . والكتابية المتنوعةالبحثية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات  علم الحغرافيةبآفاق  الطلبةتعزيز إدراك  -3

،  وتقنياتها الحديشة في الوصف والتفسير والنحليلالجغرافية تها موضوعافي فهم  الطلبةاالرتقاء بوعي  -4

 . والمستقبلية طبيعة الجغرافية وابعادها الحاليةفي فهم ذلك وبيان أثر 
بها المدارس الثانوية  وافادة طلبةمتنوعة مواد الجغرافية الاكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من  -5

 مهارات التواصل العلمي الحديثة .  يعينها من وسائل اإليضاح وما التدريس وفيما بعد بما يناسبها من طرائق 
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10

 االهداف المعرفية    -أ
فهم علمي وموضوعي لفلسفة دراسة الجغرافية الطبيعية والبشرية في المناخ  من  الطالبمكن أن تت-1أ

 . والجبمورفولوجيا والسكان والزراعة والنقت وغيرها من الفروع الجغرافية المتنوعة

 المتنوعة . فية حقول معرقتها الجغر يفصور دراستها الجغرافية  تجسيد من الطالبأن تتمكن -2أ

معطياتها  ، وأبرز االختصاصات الجغرافية الطبيعية والبشرية المذكورة  بمجمل  الطالبأن تلّم -3أ

 .الوصفية والتحليلية وفقا للدراسة الموضوعية فيها
 .المدارس الجغرافية ورواد الفكر الجغرافي قديما وحديثا بمجمل الطالبم أن تلّ -4أ
  هاوما يتعلق ب بكافة الميادين الجغرافية المدروسة الطالبأن تلّم  -5أ
 .   جغرافيةالمهارات التقنية الحديثة في دراسة ال الطالبأن تتعلم  -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية . الطالبأن تتمكن - 1ب 

من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة   الطالبأن تتمكن - 2ب 

 مشوقة  

من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات   الطالبأن تتمكن - 3ب 

 وتدريسها الجغرافية لنفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة علم ا

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 القاء المحاطرات  /الطريقة القياسية -

 طريقة النص. -

 0الوصفية والتحليلية واالستقراىيةالطريقة-

 طريقة حل المشكالت .  -

 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(. البنائي او التكويني )التقويم -

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب (  -

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج

 . العلوم االخرىمكانتها بين ابراز، والجغرافية  حي وفهمتنشأة الطالب على -1ج         

 دورالجغرافية وابعادها الجالية والمستقبلية التعرف عل-2ج

 0قي مجال البحث العلمي وتطورهلدى الطالب  القدرات االبداعيةتنمية -3ج

 . في  مجاالت الحياة ونشاطات االنسان وأثرهبعلم الجغرافية العمل على النهوض -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

مد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية عتتال

 لذا يُعتمد : 

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله . -1

 الحسنة . تكوين فئة عامة من القيم -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 طرائق التقييم     
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 الطالبسلوك مالحظة تقليدية ، بل يتم االعتماد على ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات ال

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية 

 .والقيمية 

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .    -1د

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 .  مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية -4د    

 طرائق التعليم والتعلم           

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 طريقة حل المشكالت . -

القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على  الطلبةالتدريبية إلكساب اعاد الدورات والندوات  -

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية . 

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 

 طرائق التقييم          

 
 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
، والعمل بروح والتواصل الفكري والعلمي ، في مجاالت الحوار  الطالبالمالحظة المباشرة ألداء  -

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة .  
 بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  الطلبةتكليف 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 - 4 جغراقية افريقيا واستراليا   الصف األول 

 - 4 أسس مناخ  األول الصف 
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 - 4 أسس جيمور فولوجيا   األول الصف 

خراىط واستشعار عن    الصف األول 

 بعد
4 - 

 - 4 حاسبات   الصف األول 

 - 4 جغراقية حيوية  الصف األول 

 4 تاريخ قديم  الصف األول 

 - 4 اللغة العربية   الصف األول 

 1 4 أقاليم جافة   الصف األول 

 - 4 أسس تربية   الصف األول 

 - 2 انكليزي    الولالصف ا

 - 4 حقوق انسان  األول الصف 

 - 4 عتم النفس التربوي   األول الصف 

 - 4 جغرافية اوراسيا   الصف الثاني  

 - 4 تقنيات حديثة   الصف الثاني  

 2 انكليزي   الصف الثاني  

 - 4 سكانالجغرافية   الصف الثاني  

 - 4 جغرافية الريف   الصف الثاني  

جيمور فولوجيا    الصف الثاني  

 تطبيقية 
          4 

خرائط   الصف الثاني  

 موضوعية 
         4   

 - 4 إدارة تربوية   الصف الثاني 

 - 4 تاريخ   الثاني الصف 

 - 4 عتم نفس النمو  الثاني الصف 

 - 4 مناخ تطبيقي     الثاني الصف

 - 4 طاقة ونفط  الثاني الصف 

 - 4 مناخ تفصيلي   الصف الثالث 

 - 4 موارد طبيعية   الصف الثالث 

 - 4 جغرافية المدن   الصف الثالث 

 - 4 ارشاد تربوي   الصف الثالث 

 - 4 إحصاء جغراقي   الثالث الصف 

 - 4 امريكيتين  الثالث الصف 

 - 4 تاريخ   الثالث الصف 

 - 4 جغرافية التربة    الثالث الصف

 - 4 جغرافية الصناعة  الثالث الصف 

 - 4 طراىق تدريس    لثالثالصف ا

 - 4 انكليزي   الثالث الصف 
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 2 4 منهج بحث   الثالث الصف

 - 4 الزراعة جغرافية    الصف الثالث 
جغرافية الوطن    الصف الرابع 

 العربي 

4  

  2 انكليزي   الصف الرابع 

  4 جغرافية سياسية  الصف الرابع 

  4 نظم المعلومات   الصف الرابع 

  4 الفكر الجغرافي   الصف الرابع 

  4 جغرافية الخدمات  الصف الرابع 

  4 جغرافية العراق  الصف الرابع 

  4 جغرافية النقل    الصف الرابع 

جغرافية البيئة   الصف الرابع 

 والتلوث 

4  

  4 قياس وتقويم   الصف الرابع 

  4 جغرافية اجتماعية  الصف الرابع 

جغرافية البحار    الصف الرابع 

 والمحيطات 

4  

  4 مشاهدة وتطبيق   الصف الرابع 

 
 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -

 العلمية .    تاملشكالالبحث وحل  علىاالطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة -
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .   -

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

 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول   يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجه -

 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع .  
يف  اجلغرافية ودرجتها يف مادة  الطالبفهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة اجلغرافية أما القبول يف قسم 

 االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .  
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .   -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق .  -
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 مخطط مهارات المنهج 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر  

 أم اختياري 
األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج  

األهداف الوجدانية  

 والقيمية  
المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

                 أساسي الجغرافية    2020-2021

                   
                    المرحلة 
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 الجغرافية قسم  القسم العلمي  / المركز .2

 الصف الثالث  /صيليفمناخ ت اسم / رمز المقرر  .3

 محاضرات صفيّة   أشكال الحضور المتاحة  .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة  .5

 مراحل دراسية  أربعة/ساعة190 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .6

 2019 /1/9 تاريخ إعداد هذا الوصف   .7

 
 أهداف المقرر  .8

املضي  ، مبا ميكنهن من استيعاب احملتوى العلمي واملوضوعي للمواد الدراسية يف اجلغرافية  من  الطلبةمتكني   -1
والطرق احلديثة   األساليب، واستخدام ة ابلظواهر اجلغرافية املختلفة والتمييز فيما بينها ياملعن احلقائقابجتاه فهم 

 . قيق اهلدف املذكورحلت استخداماً صحيحاً 

2-  
أضافه احلديث اىل   قدمياً  وحديثاً ومقاربة مااجلغرافيني العرب وغريهم من قادة الفكر اجلغرايف أببرز  الطلبةتعريف 
 القدمي منها .  

منو وتطور توجهاهتا  وأثر ذلك يفحميط ابجلغرافية وتقدمها العلمي واحلضاري بكل ما هو  الطلبةتزويد  -3
 .  0املوضوعية 

 
 

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

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

 ؛ البرنامج.

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق  .10
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 األهداف المعرفية    -أ
   0من فهم  واستيعاب األسس الجوهرية لماهية الجغرافية ومالمح صورتها الشاملة الطلبةتمكين -1أ
 0مية والعملية لما هو في متناول موضوعات الجغرافية وتطبيقاتها العمن تطبيق  الطلبةتمكين -2أ
 المهمة قديماً وحديثاً . الجغرافيةبالمصادر  الطلبةتعريف  -3أ
 0بخاصة  ية اليه خدمة لإلنسان بخاصة والعلوم األخرىفبكل ماتسعى الجغرا.الطلبةتعليم -4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 .الدراسات الجغرافية فيي المنشود ثالجانب العلمي والبحتصويب  – 1ب

 0المستوى اإلبداعي والفكري المتقدم في مجاالت الجغرافية المختلفة تنمية – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

في المناقشات الصفية والواجبات   الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . موضوعاتها المختلفة فهم، والجغرافية   على حب  الطلبةتنشأة  -1ج

 

 . وبحوثها التطبيقيةجغرافية لل  االفاق الحالية والمستقبلية معرفة -2ج-

 .التذكير باهمبة علم الجغرافية ومكانته بين العلوم االخرى-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

االنساني الواقعية التي ترسمها المقومات والمتغيرات الجغرافية في تجسيد دورها تقديم النماذج  -

 . والموضوعي ت نجاح تقدمها العلميباي لخدمة اهداف ومتطلالتواصل و
 طرائق التقييم     

تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  _ ال

 حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .  الطالب
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 بث األفكار والتطلعات العلمية المتعلقة بنماذج وتطبيقات المحتوى األساسي للجغرافية القدرة على-1د

 . وعي ضو مواصولها المعرفية في التقصي والبحث ال

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.    -2د

 . متغيراتها الطبيعية والبشرية وعناصر الجغرافية اكتساب المعرفة بخصائص  -3د
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 بنية المقرر  .11

الساعا  األسبوع

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

  أمريكيا  4 1تشرين األول 

الشمالية/الموقع  

 والمساحة

األداء الصفي  القياسية  الطريقة

 واالمتحانات 

البنية   4 2تشرين األول 

الجيولوجية 

 والتضاريس 

داء الصفي األ  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الظروف   4 3تشرين االول 

 المناخية 
داء الصفي األ الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
الحالة الحرارية    4 4تشرين األول 

واالمطار في 

 الصيف والشتاء 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الترية في   4 1تشرين الثاني 

 الشمالية  أمريكيا
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
التركيب   4 2تشرين الثاني 

البشري في 

 الشمالية  أمريكيا

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

كثافة وتوزيع    4 3تشرين الثاني 

السكان في  

 الشمالية  أمريكيا

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

  األقاليم  4 4تشرين الثاني 

الزراعية في 

 الشمالية  أمريكيا

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الثروة المعدنية   4 1كانون األول 

 أمريكيافي 

 الشمالية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الصناعة في   4 2كانون األول  

 الشمالية  أمريكيا

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

التوزيع   4  3كانون األول

الجغرافي 

لالثاليم 

الصناعبة في 

 الشمالية  أمريكيا

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

طرق السكك   4 4كانون األول 

الحديد  

والسيارات  

والطرق الجوية 

 أمريكيافي 

 الشمالية 

الصفي األداء  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .12

 أسس ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 املناخ/اجليمورقولوجيا/اخلراىط/السكان/املدن/الراعية/النقت/السياسية/ 

  األقاليم  4   1كانون الثاني 

الزراعية في 

  أمريكياامريكيا 

 الشمالية 

األداء الصفي  الطريقة االستنباطية 

 واالمتحانات 

سلنت  إقليم  4 2كانون الثاني 

 لورنس 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

مرتفعات   إقليم  4   3كانون الثاني 

 االبالش

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

السهول  إقليم  4 4كانون الثاني 

العظمى 

 والبراري 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

المرتفعات   إقليم  4 1شباط    

 والصحاري 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

كاليو  إقليم  4   2شباط    

 فورونيا 

األداء الصفي  الطريقة االستنباطية 

 واالمتحانات 

 األراضي إقليم  4   1آذار    

 الشمالية 

األداء الصفي  الطريقة االستنباطية 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  الدرع الكنديا   4 2آذار    

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الالتينية  أمريكيا  4 3آذار     

 واالمتحانات 

البنية   4   4آذار     

 والتضاريس 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الطقس والمناخ   4 1نيسان 

 واالمتحانات 

في  األنهار  4 2نيسان  

 الالتينية  أمريكيا

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

التربة والنبات    4 3نيسان 

 الطبيعي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الزراعة   4  4نيسان 

 والسكان

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

  أمريكيا  4   1مايس   

الوسطى/السطح 

الزراع اوالمناخ/

 ة والصناعة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

طريقة حل    4 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

االمتحانات   ___   4و  3مايس 

 النهائية  

 ______     ____ 
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حسني   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2 التطبيقي/علي  السامرائي/املناخ  اجمليد  عبد  وقصي  الراوي  سعيد  عادل 
االقتصادية العاين/اجلغرافية  ضكار  العراق/خطاب  خليل الشلش/مناخ  نوري 

 الربازيوابراهيم عبد الرمحن املشهداين/اجلغرافية الزراعية

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
الصادرة من املؤسسات واالحصاءات احلكومية  اجلغرافية كافة التقارير .  

 والعاملية فضالعن اجملالت احمللية والعاملية 

 
. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 واألجنبيةالدورايت والبحوث العلمية املنشورة يف اجلامعات العراقية والعربية . 

 اىل جانب ما موجود يف مواقع االنرتنت مبا فيها وييكيداي املوسوعة احلرة
.  . 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

موضوعات توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية في فهم  الجغرافية تتطلب مادة 

وضبطها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج  مختلفةالومفردات العديد من موادها الجغرافية 

 األكاديمي .  

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل  

 اإليضاح .  

 
 

 


