
 

 

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 جهاز االشراف و التموٌم العلمً

 جغرافٌالسم ال دائرة ضمان الجودة و االداء الجامعً

 استمارة وصف البرنامج االكادٌمً  للكلٌات و المعاهد

 البصرةالجامعة: جامعة  

 : كلٌة التربٌة للبناتالمعهد \الكلٌة 

 جغرافٌاالمسم العلمً: لسم ال

 0201 حزٌران 02تارٌخ ملئ الملف : 

 التولٌع:

 االء عبداالمام عبدالزهرةاسم المعاون العلمً:أ.م.د.  ابراهٌم علً دٌواناسم رئٌس المسم: أ.د. 

 التارٌخ: التارٌخ:

 دلك الملف من لبل شعبة ضمان الجودة و االداء الجامعً 

 اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة و االداء الجامعً :

 التارٌخ

 مصادلة السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للبنات التولٌع

 أ . د . عبدالواحد زٌارة اسكندر                                                                                                                                                   

 التارٌخ 

 



 

 

   االكادٌمًاهداف البرنامج 

 

ا كان لد حمك االستفادة المصوى من الفرص المتاحة, ٌوفر وصف البرنامج االكادٌمً هذا اٌجازاً متمضباً ألهم خصائص البرنامج و مخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها مبرهناً عما اذ

 وٌصاحبه, وصف لكل ممرر ضمن البرنامج.

 البصرةجامعة  المؤسسة التعلٌمٌة -1

 لسم التارٌخ المركز \المسم المعنً -0

 استمارة وصف البرنامج االكادٌمً اسم البرنامج االكادٌمً او المهنً -3

 الجغرافٌا البكالورٌوس فً  اسم الشهادة النهائٌة -4

ممررات  \سنوي –النظام الدراسً  -5
 اخرى

 سنوي

  برنامج االعتماد االخرى -6

  المؤثرات الخارجٌة -7

 0202-5-0 تارٌخ اعداد الوصف  -8

 جغرافٌاب الدارسً شهادة البكالورٌوس فً المنح الطال اهداف البرنامج االكادٌمً -9

 

 

 

 التربٌة للبناتكلٌة  \ الجغرافٌااعتمدنا فً هذه الهٌكلٌة على برنامج لسم  \ مخرجات البرنامج المطلوبة و طرائك التعلٌم و التمٌٌم

 االهداف المعرفٌة - أ
 والوطن العربًالعالم العراق المام الطلبة  -1
 معرفة علمٌة منهجٌة بتفاصٌل الدراسة فً المراحل المختلفة -0
 ختلفة كذلن الوطن العربً و العالمالم بمراحلة  الجغرافٌا التأكٌد على دراسة  -3
 جغرافٌاتزوٌد الطالب معلومات منهجٌة علمٌة فً ال -4
 بناء شخصٌة علمٌة للطالب لادرة على البحث و التحلٌل -5

 تؤهله للبحث و التدرٌس لجغرافٌا خاصة فً ااكتساب مهارات 

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج   - ب
 بناء عملٌة فطنة -1
 ة الطالب سٌما ان اعداده كمدرس لجغرافٌاتموٌة شخصٌ -0
 واصول الثمافة العامة منحة مبادئ -3

 طرائك التعلٌم و التعلم المنالشة و الدراسة و البحث

 



 

 

 

 كلٌة التربٌة ابن رشد \ هذه الهٌكلٌة على برنامج لسم الجغرافٌا اعتمدنا فً \ طرائك التمٌٌم

 االهداف الوجدانٌة و المٌمٌة -ج

 تموٌة ثمه بنفسه و شخصٌته العلمٌة -1
 تموٌة مصادر معلوماته  -0
 لدرته على البحث و المنالشة -3
 تموٌة لغته و اسلوب منهجه العلمً -4

 طرائك التعلٌم و التعلم

 البحث و التحلٌل المنالشة و
 الجماعً اعتماد اسلوب النماش

 اعتماد طرٌمة عمل داخل وخارج لاعة الدرس
 

 طرائك التمٌٌم
 متحان الٌومً  الشفوياال

 االمتحان الفصلً و السنوي االلكترونً
 المنالشة و االستعانة بمصادر خارجٌة ٌثاب علٌها بدرجات نشاط صفً

 

 

 المنمولة ) المهارات االخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف و التطور الشخصً(د. المهارات العامة و التأهٌلٌة 
 تموٌة شخصٌته -1
 تموٌة روابط عاللته مع اساتذته و زمالئه   -0
 بناء شخصٌة مدرس ثانوي كفوء-3
 اعداده علمٌا و تربوٌا طبما للسٌالات العلمٌة الرصٌنة -4

 
 

 طرائك التعلٌم و التعلم

 االستمصاءالمنالشة و 
 داتاشو( -الوسائل التعلٌمٌة) خرٌطةاالستعانة ب

 دراسٌةاستعمال طرٌمة التعلم النشط و ذلن بأن ٌكون الطلبة على شكل حلمات 
 

 طرائك التمٌٌم
 

 الدرجات الٌومٌة باالمتحانات الشفوٌه او مبدأ الثابة للنشاطات الخارجٌة 

 بنٌة البرنامج-11



 

 

 
 

 المرحلة الدراسٌة
 

الممرر او المساقرمز   
 

 اسم الممرر او المساق
 

 
 الساعات المتعمدة

 
 نظري

 
 عملً

  علم اشكال سطح االرض  المرحلة االولى 
0 

 
 

علم الخرائط واالستشعار عن   
 بعد

 
1 

0 
 

 0 1 مبادئ الحاسوب 

  0 اللغة العربٌة 

  0 اسس تربٌة    

العراق والوطن العربً  تارٌخ 
   المدٌم

0  

  0    الالٌم جافة 

  0 حٌوٌة جغرافٌة 

  0 علم النفس التربوي 

 0 0 الطمس والمناخ   
 

 اللغة االنكلٌزٌة 
 

0  

 افرٌمٌا واسترالٌا جغرافٌة  
 

0  

مبادئ حموق االنسان  
 والدٌممراطٌة

0  

  0 علم المناخ التطبٌمً    المرحلة الثانٌة

  0 جغرافٌة اوراسٌا 

  0 علم االشكال االرضٌة 

  0 تنمٌة وتخطٌطعلم  

  0 جغرافٌة النفط والطالة  

  0 جغرافٌة السكان  



 

 

  0 ة   حدٌثتمنٌات  

  0 ةاللغة االنكلٌزٌ 

  0 تارٌخ الدولة العربٌة االسالمٌة 

  0 تعلٌم ثانوي وادارة تربوٌة 

  0 علم النفس النمو 

   علم الهٌدرولوجً  

 الخرائط الموضوعٌةعلم  
 

1 0 

 جغرافٌة الرٌف 
 

0  

  0  ةٌجغرافٌة الصناع  المرحلة الثالثة

  0 جغرافٌة الزراعة 

  0 ناألمرٌكٌتٌجغرافٌة  

  0 اللغة االنكلٌزٌة 

  0 ارشاد وصحة نفسٌة  

  0 مناهج وطرائك تدرٌس 

  0 السٌاحةجغرافٌة  

 0 0 المدنجغرافٌة  

  0 جغرافًاحصاء  

  0 جغرافٌة الموارد الطبٌعٌة 

  0 علم المناخ التفصٌلً 

  0 جغرافٌة التربة 

تارٌخ العراق والوطن العربً  
 الحدٌث

0  

  0 طرائك البحث الحغرافً 

  3 جغرافٌة العراق  المرحلة الرابعة

  3 جغرافٌة الوطن العربً 

والموصالت جغرافٌة النمل  
 والتجارة

3  



 

 

  0 الفكر الجغرافً  

  GIS 0الجغرافٌة  نظم المعلومات  

  3 جغرافٌة سٌاسٌة  

  0 جغرافٌة البحار والمحٌطات  

  0 لٌاس وتموٌم  

  0 المشاهدة والتطبٌك  

  0 الجغرافٌة االجتماعٌة  

  0 جغرافٌة الخدمات 

  0 بٌئة وتلوث 

  0 بحث تخرج  

 

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً-10
 التأكٌد على بناء شخصٌة الطالب التربوٌة و العلمٌة

 دعم الطالب معنوٌاً لٌكون هنان تواصل بٌن االستاذ و الطالب
 تفهم المشاكل التً ٌعانً منها الطالب و محاولة حلها 

 التاكٌد على الجانب العلمً و تطوٌره 

  باأللتحاق بالكلٌة أو المعهد(معٌار المبول) وضع األنظمة المتعلمة -13
 
 

للفرع العلمً لتحمٌك التطور النوعً للخرٌجٌن مع اعتماد االمتحان التحرٌري و الممابلة بعد المبول العام و  75للفرع االدبً و  82اعلى من  جغرافٌاان تكون درجة المعدل العام و الخاص بمادة ال
 اساساً للمبول 82ٌكون النجاح برجة 

 

 

 

 

 اهم مصادر المعلومات عن البرنامج-14



 

 

 

 الكتب المنهجٌة و الخارجٌة كلبحوث و المصادر ذات العاللة باالختصاص
 

 االستعانة بشبكة االنترنت و المكتبات الرلمٌة العالمٌة لزٌادة استٌعاب الطالب و تطوٌر ادائه العلمً

 

 مخطط مهارات المنهج

 الدراسٌة تعنً ان المادة ممٌمة من لبل لجنة التمٌٌم العلمً فً المسم بعد انتهاء العام الدراسًاالشارة فً المربع لبال المادة 

 
 

 
 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

 المستوى\السنة
 

رمز 
 الممرر

 

 
 اسم الممرر

 
اسٌاسً 

ام 
اخٌتار

 ي
 

 

االهداف المهاراتٌة الخاصة  االهداف المعرفٌة
 بالبرنامج

الوجدانٌة و المٌمٌةاالهداف  ات العامة و المهار 
الـتأهٌلٌة الممولة 

المهارات االخرى )
المتعلمة بمابلٌة 
التوظٌف و التطور 
 الشخصً(

علم اشكال سطح   االولى
 االرض

 اساسً
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

علم الخرائط  
واالستشعار عن  

 بعد

                 

                  مبادئ الحاسوب 

                  اللغة العربٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  اسس تربٌة   
العراق  تارٌخ

والوطن العربً 
   المدٌم

 
 

                

     الالٌم جافة
 

                 # 

 #                   حٌوٌة جغرافٌة
علم النفس 

 التربوي
 

 
                 # 

  الطمس والمناخ  

 
                 # 

 #                   اللغة االنكلٌزٌة



 

 

   
افرٌمٌا جغرافٌة 

 واسترالٌا 
 

                   

مبادئ حموق 
االنسان 

 والدٌممراطٌة

                 

علم المناخ   الثانية
 التطبٌمً  

                 

                  جغرافٌة اوراسٌا 

علم االشكال  
 االرضٌة

                 

                  تنمٌة وتخطٌطعلم  

جغرافٌة النفط  
 والطالة 

                 

                  جغرافٌة السكان  

                  ة   حدٌثتمنٌات  

                  ةاللغة االنكلٌزٌ 

تارٌخ الدولة  
 العربٌة االسالمٌة

                 

تعلٌم ثانوي وادارة  
 تربوٌة

                 

                  علم النفس النمو 

                  علم الهٌدرولوجً 

الخرائط علم  
 الموضوعٌة

                 

                  جغرافٌة الرٌف 

ةٌجغرافٌة الصناع  المرحلة الثالثة
  

                 

 # # #                   جغرافٌة الزراعة 

جغرافٌة  
 ناألمرٌكٌتٌ

                  # # # 

 # # #                   اللغة االنكلٌزٌة 

ارشاد وصحة  
 نفسٌة 

                  # # # 



 

 

مناهج وطرائك  
 تدرٌس

                  # # # 

                  السٌاحةجغرافٌة   

                  المدنجغرافٌة  

                  جغرافًاحصاء  

جغرافٌة الموارد  
 الطبٌعٌة

                 

علم المناخ  
 التفصٌلً

                 

                  جغرافٌة التربة 

تارٌخ العراق  
والوطن العربً 

 الحدٌث

                 

طرائك البحث   
 الحغرافً

                 

                  جغرافٌة العراق  الرابعة

جغرافٌة الوطن  
 العربً

                 

جغرافٌة النمل  
والموصالت 

 والتجارة

                 

                  الفكر الجغرافً 

 نظم المعلومات 
 GISالجغرافٌة 

                 

                  جغرافٌة سٌاسٌة 

جغرافٌة البحار  
 والمحٌطات

                 

                  لٌاس وتموٌم 

                  المشاهدة والتطبٌك 

الجغرافٌة  
 االجتماعٌة

                 

                  الخدمات جغرافٌة 

                  بٌئة وتلوث 

                  بحث تخرج  

                   



 

 

 


