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 جامعة القادسية – االدابكمية  المؤسسة التعميمية .1

   الجغرافية   القسم الجامعي / المركز .2

 4ج7/  الثانية  السنة  –  اوراسياجغرافية  اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة .5

  5106 – 5105السنة الدراسية  الفصل / السنة .6

 اسبوعيا  اعة( س5) عدد الساعات الدراسية )الكمي( .7

 0/9/5105 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 واهميته ي قارتي اسيا واورباموقعالتعرف عمى  -
   اوجهة االختالف بين قارتي اسيا واوربااهم التعرف عمى  -
   قارتي اسيا واوربافي والتضاريس  يالجيولوجالبنية والتركيب التعرف عمى اشكال  -
 القارتينفي واالقاليم المناخية والنباتية التعرف عمى المناخ  -
 ــــ   التعرف عمى الموارد المائية في القارتين    
 ـــــ التعرف عمى عدد من الدول في القارتين ودراستها دراسة اقميمية     

 التعرف عمى النشاط الزراعي في    -
 التعرف عمى النشاط الصناعي في   -
 التعرف عمى الجانب السكاني في   -
 التعرف عمى النشاط التعديني في    -

 

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

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

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

 البرنامج.



 مخرجات التعمم وطرائق التعميم والتعمم والتقييم .11

 االهداف المعرفية  -أ
 اوجهة االختالف بين قارتي اسيا واورباالتعرف عمى اهم  -0أ
 البنية والتركيب الجيولوجي والتضاريس في قارتي اسيا واوربااشكال التعرف عمى -5أ
 واهميته ي قارتي اسيا واورباالتعرف عمى موقع   -3أ

 
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 اوراسيافيما يخص جغرافية  تنظيم التعمم  – 0ب
   القارتينالتضاريس واالنهار واالنشطة االقتصادية في التمكن من رسم خرائط لمواقع  – 5ب
  اوراسياالتمكن من اعداد التقارير والبحوث الخاصة بجغرافية  – 3ب
 طرائق التعميم والتعمم      

 طريقة  االلقاء واالستجواب والمناقشة -
 
 لعرض االفالم العممية والمحاضرات   Data showاستعمال الـ  -

 
 

 طرائق التقييم      
 ـ االختبارات الشفهية اليومية      
  اوراسياـ التقارير عن موضوعات في جغرافية      
 ـ االختبارات التحريرية القصيرة    
 ـ االختبارات التحريرية الفصمية والنهائية     

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التخطيط-0ج
 التنظيم  -5ج
 المراقبة-3ج
 التقويم  -4ج

  
 طرائق التعميم والتعمم     

 
 المناقشة  –االستجواب  –االلقاء  -
-  

 طرائق التقييم    



 

 
 االختبارات الشفهية  والتحريرية  

 
 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 اوراسيامهارات البحث العممي في جغرافية  -0د
وخاصًة اشكال السطح والمناخ  اوراسيااهم الظاهرات الجغرافية  في مهارات اعداد خرائط عن  -5د

 واالنشطة االقتصادية 
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعمم 

 المطموبة

اسم الوحدة / 
المساق أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

1 2 
المشار اليها في      

المحور السابق وكل 
 حسب المحتوى 

مقدمة عن القارتين 
التشابه  ةواو جه

   واالختالف بينهما

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

2 2 = 
 الموقع الفمكي

  لقارة اسيا
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

3 2 = 
الموقع الجغرافي 

  لقارة اسيا
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

4 2 = 
المساحة 

لقارة  واالمتداد
 اسيا

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

5 2 = 
 –االلقاء  البنية العامة 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

 التركيب الجيولوجي = 2 6
 –االلقاء 

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

 –االلقاء  تضاريس القارة = 2 7
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

   الموارد المائية = 2 8

9 2 = 
االنهار ذات 
التصريف 
 الخارجي 

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

11 2 = 
االنهار ذات 

 التصريف الداخلي
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

11 2 = 
المناخ والعوامل 

 المؤثرة فيه
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

 –االلقاء  األقاليم المناخية = 2 12
المناقشة  

االختبارات 
 التحريرية



 االستجواب الحي

13 2 = 
الغطاء النباتي  
 واألقاليم النباتية

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

14 2 = 
السكان توزيعهم 

 وكثافتهم
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

النشاط االقتصادي  = 2 15
 لمسكان

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

16 2 = 
امتحان الفصل 

  االول
االختبارات 
 التحريرية

17 2 = 

دراسة عدد من 
الدول دراسة 

في قارة  اقميمية
 اسيا

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

18 2 = 
 الموقع الفمكي

  اوربالقارة 
 –االلقاء 

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

19 2 = 
الموقع الجغرافي 

  اوربالقارة 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

21 2 = 
المساحة 

واالمتداد لقارة 
 اوربا

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

 –االلقاء  البنية العامة  = 2 21
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

 –االلقاء  التركيب الجيولوجي = 2 22
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

 –االلقاء  تضاريس القارة = 2 23
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

24 2 = 
 –االلقاء  الموارد المائية

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

25 2 = 
االنهار الغربية 

 والشرقية
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية
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 الكتب الخاصة بالدراسة اإلقميمية لقارتي أسيا وأوربا  الكتب المقررة المطموبة 

 المصادر (المراجع الرئيسة ) 

 جغرافية اوراسيا /د. محمد إبراهيم حسن -1

 جغرافية اوراسيا اإلقميمية /د. جودة حسنين جودة -5

 أسيا)دراسة في الجغرافية اإلقميمية ( /د.محمد خميس الزوكة -3

 الكتب والمراجع التي يوصى بها
  ( 111) المجالت العممية ، التقارير ، 

 شبكة االنترنيت -

 

26 2 = 
المناخ والعوامل 

 المؤثرة فيه
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

 –االلقاء  األقاليم المناخية = 2 27
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

28 2 = 
الغطاء النباتي  
 واألقاليم النباتية

 –االلقاء 
 المناقشة

االختبارات 
 التحريرية

29 2 = 
السكان توزيعهم 

 وكثافتهم
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 
 التحريرية

31 2 = 
النشاط االقتصادي 

 لمسكان 
 –االلقاء 

المناقشة  
 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

31 2 = 

ودراسة عدد من 
الدول دراسة 

اقميمية في قارة 
 اوربا

 –االلقاء 
المناقشة  

 االستجواب الحي

االختبارات 
 التحريرية

   االمتحان = 2 32
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  اورلسيا بجغرافية تحديث البيانات والمعمومات الخاصة 

 

 


