
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 انمادسيح جايؼح –االداب كهيح انتؼهيًيح انًؤسسح .1

 انجغزافيح انًزكش/  انجايؼي انمسى .2

 4ج2/  انزاتؼح هسُحانؼزاق ن جغزافيح انًمزر ريش/  اسى .3

  فيها يذخم انتي انثزايج .4

 يىيي انًتاحح انحضىر أشكال .5

  2116 – 2115 انذراسيح انسُح انسُح/  انفصم .6

  اسثىػيا ساػح( 2) (انكهي) انذراسيح انساػاخ ػذد .7

 1/9/2115  انىصف هذا إػذاد تاريخ .8

 انًمزر أهذاف .9

 عراقال جغرافيةعمى المفاهيم االساسية في  التعرف -
 الموقع الجغرافي والفمكي لمعراق عمى  التعرف -
 الخصائص الطبيعية لمعراق عمى  التعرف -
 ص البشرية لمعراق الخصائعمى  التعرف -
 لمعراق  ةاالقتصادي خصائصالعمى  التعرف -
 توزيع السكان والعوامل المؤثرة فيه عمى  التعرف -      
 الثروة المعدنية في العراق عمى التعرف -

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

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

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

 البرنامج.



 

 النقل والتجارة والنشاط السياحي في العراق عمى  التعرف -
 الوزن السياسي لمعراق عمى  التعرف -
  سيطرة والخزنمشاريع العمى  التعرف -



 

 وانتمييى وانتؼهى انتؼهيى وطزائك انتؼهى يخزجاخ .11

 انًؼزفيح االهذاف -أ
 انؼزاق جغزافيح دراسح اهذاف ػهً انتؼزف-1أ

 انًىلغ انجغزافي وانفهكي نهؼزاق  اهًيح ػهً انتؼزف-2أ

 انخصائص انطثيؼيح وانثشزيح نهؼزاق  ػهً انتؼزف  -3أ

 ذوني نهؼزاق انىسٌ انسياسي ان ػهً انتؼزف-4أ
 

 تانًمزر انخاصح انًهاراتيح االهذاف  - ب

  جغزافيح  انؼزاق  نًفاهيى انتؼهى تُظيى – 1ب

  انخصائص انطثيؼيح وانثشزيح في انؼزاق  نًىالغ خزائظان رسى يٍ انتًكٍ– 2ب

 انؼزاق  تجغزافيح انخاصح وانثحىث انتماريز اػذاد يٍ انتًكٍ– 3ب

  ىوانتؼه انتؼهيى طزائك     

 طزيمح  االنماء واالستجىاب وانًُالشح -

 

 وانًحاضزاخ انؼهًيح االفالو نؼزض   Data show انـ استؼًال -
 

 

  انتمييى طزائك     

 انيىييح انشفهيح االختثاراخ ـ      

 نؼزاق ا جغزافيح في يىضىػاخ ػٍ انتماريز ـ     

 انمصيزج انتحزيزيح االختثاراخ ـ    

  وانُهائيح انفصهيح تحزيزيحان االختثاراخ ـ    

 
 وانميًيح انىجذاَيح االهذاف -ج

 انتخطيظ-1ج

  انتُظيى -2ج

 انًزالثح-3ج

 انتمىيى -4ج

 

  وانتؼهى انتؼهيى طزائك    

 

  انًُالشح – االستجىاب – االنماء -
-  

  انتمييى طزائك   

 

   وانتحزيزيح  انشفهيح االختثاراخ

 

 



 

 

 (. انشخصي وانتطىر انتىظيف تماتهيح انًتؼهمح األخزي انًهاراخ)  نحوانًُمى انؼايح  انًهاراخ - د

  انؼزاق  جغزافيح في انؼهًي انثحج يهاراخ -1د

 

 

 انطثيؼيح وانثشزيح في انؼزاق  انظاهزاخ ػٍ خزائظ اػذاد يهاراخ -2

 



 

 انًمزر تُيح .11

 انساػاخ األسثىع
 انتؼهى يخزجاخ

 انًطهىتح
 انًساق/  انىحذج اسى

 ىعانًىض أو
 انتمييى طزيمح انتؼهيى طزيمح

1 2 
 في انيها انًشار     

 وكم انساتك انًحىر

  انًحتىي حسة

 – االنماء الموقع الجغرافي 

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء لمعراق الموقع الفمكي  = 2 2

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

3 2 = 
البنية الجيولوجية 

 لمعراق

 – االنماء

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء   السطح = 2 4

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء  مظاىر السطح  = 2 5

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

6 2 = 

المناخ والعوامل 
   المؤثرة فيو  

 – االنماء

  انًُالشح

 االستجىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء  لمناخ عناصر ا  = 2 7

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

8 2 = 
االقاليم المناخية في 

  العراق 

 – االنماء

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء  تعريف التربة وانواعيا  = 2 9

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

11 2 = 
اصناف التربة في 

   العراق 

 – االنماء

 انًُالشح
 راخاالختثا

 انتحزيزيح

 – االنماء  مشاكل التربة  = 2 11

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

12 2 = 

الموارد المائية 
ومصادرىا في     

 العر اق 

 – االنماء

  انًُالشح

 االستجىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

13 2 = 
االنيار والبحيرات في 

  العراق 

 – االنماء

 انًُالشح
 االختثاراخ

 زيحانتحزي

 – االنماء مشاكل المياه = 2 14

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح



 

15 2 = 
مشاريع السيطرة 

 العراق  والخزن في

 – االنماء

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

  امتحان الفصل االول = 2 16
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء   النبات الطبيعي  = 2 17

 انًُالشح
 االختثاراخ

 يزيحانتحز

18 2 = 

 – االنماء  الخصائص البشرية 

  انًُالشح

 االستجىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

19 2 = 
نمو السكان والعوامل 

 المؤثرة فيو 

 – االنماء

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

21 2 = 
في توزيع السكان 
 العراق 

 – االنماء

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء  ن الريفي االستيطا = 2 21

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

22 2 = 

انماط االستيطان 
الريفي والعوامل 

 المؤثرة فيو 

 – االنماء

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء االستيطان الحضري  = 2 23

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

24 2 = 

انماط االستيطان 
 الحضري 

 – االنماء

  الشحانًُ

 االستجىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء    النشاط الزراعي  = 2 25

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

26 2 = 
مشاكل النشاط 

 الزراعي في العراق 

 – االنماء

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء  النشاط الصناعي  = 2 27

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

28 2 = 
مشاكل النشاط 

 الصناعي في العراق 

 – االنماء

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 – االنماء  النقل في العراق   = 2 29

 انًُالشح
 االختثاراخ

 انتحزيزيح

 االختثاراخ – االنماء انواع النقل في العراق  = 2 31



 

  انتحتيح انثُيح .12

 د. خطاب صكار العاني  –جغرافية العراق  انًطهىتح انًمزرج انكتة  

 ( انًصادر)  انزئيسح انًزاجغ
  د. عباس فاضل السعدي  –عراق ال جغرافية

 د. محمد ازىر السماك  –لعراق ا جغرافية

 تها يىصً انتي وانًزاجغ انكتة

 ( 111 ، انتماريز ، انؼهًيح انًجالخ) 
 االنترنيت شبكة -

 
 انًمزر تطىيز خطح .13

 جغزافيح انؼزاق ت انخاصح وانًؼهىياخ انثياَاخ تحذيج

 

 

 

  انًُالشح

 االستجىاب

 انحي

 انتحزيزيح

31 2 = 

الوزن السياسي 
 دولي لمعراق ال

 – االنماء

  انًُالشح

 االستجىاب

 انحي

 االختثاراخ

 انتحزيزيح

   االمتحان = 2 32

   

 
 
 
 

  


