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 1الصفحت 

 
  

 
 األكادَوٍ البرناهحنوىذج وصف 

 (األكادَوٍ()هراخعت البرناهح العالٍ )هراخعت أداء هؤسساث التعلُن 

 وصف البرناهح األكادَوٍ 

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبره

 

 

 جبيؼخ انمبدسٛخ ــ   اٜداة كهٛخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انجغشافٛخ انمسى انجبيؼٙ / انًشكض  .2

  ثكبنٕسٕٚط جغشافٛخ اسى انجشَبيج األكبدًٚٙ  .3

  آداة فٙ انجغشافٛخٕسٕٚط  ثكبن اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 فصهٙ/نهسُزٍٛ األٔنٗ ٔانثبَٛخ     سُٕ٘/ نهسُزٍٛ انثبنثخ ٔانشاثؼخ انُظبو انذساسٙ   .5

  انًؼزًذ   ثشَبيج االػزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسجٛخ األخشٖ  .7

 1/9/2018 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8
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 أىداف البرنامج األكاديمي .9

 ي بمجمميا ذات مضامين وابعاد انسانية تصب في االطر االقتصاديةثمة اىداف يسعى القسم لتحقيقيا ،وى 
   من خالل: وول الى التكامل في رسالتة العمميواالجتماعية والثقافية والحضارية التنموية بغية الوص

ونظم المعمومات  يسعى القسم الى اعداد كوادر عممية متخصصة في فروع الجغرافية المختمفة -1
رفد المؤسسات الرسمية وشبو الرسمية ،بالباحثين االكاديميين المؤىمين لمعمل في ل ( GIS) الجغرافية 

دوائر التربية والتعميم والتخطيط العمراني ودوائر االحصاء واالنواء الجوية والبيئة والزراعة والصناعة 
 وغيرىا من الدوائر المعنية بتقديم الخدمات المجتمعية وفي التنمية االقميمية.

وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات التي يشيدىا العالم اليوم  المعرفيةالعممية و  مع الحقول مد الجسور -2
 السيما في المناىج التعميمية وفي التقنيات المستحدثة عبر جامعاتو ومراكزه .

 
ت وبرامج نظم المعموما –رونية في الجغرافية ريجين فيما يتعمق بالحاسة االليكتتنمية قدرات الطمبة والخ -3

في النظرة والتصور لممشكالت التي تواجو في سمم تطورىا الحضاري الجغرافية ومواكبة تطورىا 
 واالسيام في ايجاد المعالجات والحمول الناجعة ليا 

 rs.ٔاالسزشؼبس ػٍ ثؼذ gis.رطجٛك االسبنٛت ٔانزمُٛبد انؼًٛخ انحذٚثخ كُظى انًؼهٕيبد انجغشافٛخ  -4

السًٛب ٔاٌ ْزِ انزمُٛبد ٔاالسبنٛت اصجحذ ادٔاد فبػهخ  ، انزًُٕٚخ ٔسٕاْب ٔنزٕظٛفٓب نخذيخ انخطظ

 فٙ ػصش انزكبيم انًؼشفٙ 

ٔدساسخ كم يب ػهٗ اثشاص دٔس انجغشافٙ فٙ انحٛبح يٍ خالل رطجٛك يجذا انجغشافٛخ  دػبيخ انزخطٛظ  -5

ػهٗ انشثظ  االكثش لذسح ثٍٛ انجبحثٍٛ  اٚكَٕٕاالسص. ار اٌ يٕسٕػٛخ انجغشافٍٛٛ رؤْهٓى  الٌ  

ٔانزحهٛم نًخزهف انظبْشاد انطجٛؼٛخ ٔانجششٚخ ٔرحذٚذ اسرجبطبرٓب انًكبَٛخ يغ رشسخ يجذا اٌ انجغشافٙ 

 يخطظ ثبنضشٔسح .

 

اسزثبسح ٔػٙ انطهجخ ضًٍ انجشايج انجغشافٛخ يٍ خالل انًحبضشاد انًُٓجٛخ ٔانحهمبد انُمبشٛخ  -6

خ ٔيخزهف انًؼبسف انًزُٕػخ انزٙ ٚكسجَٕٓب فٙ ٔانُذٔاد ٔانًؤرًشاد انؼهًٛخ ٔانذساسبد انًٛذاَٛ

ثًب ًٚكُٓى يٍ اػبدح رشكٛم يُظٕيخ ٔػٛٓى نٛصت فٙ اطبس االسٓبو ثبنحفبظ ػهٗ انجٛئخ ٔفٓى دساسزٓى 

يشكالرٓب انشاُْخ السًٛب انًزؼهمخ يُٓب ثبنزهٕس ٔضشٔسح اٚجبد انحهٕل انًُبسجخ نٓب ػهٗ انُحٕ انز٘ 

 ّ.ٚضًٍ رٕاصَٓب ٔػذو االخالل ث

رًُٛخ انزفبػم انًؤثش فٙ انًحٛظ انًجزًؼٙ نضًبٌ ثهٕسح يٕلف ػهًٙ ثمبفٙ ٔحضبس٘ ٔٔالؼٙ ،جبد  -7

 نهٕالغ االَسبَٙ.

اسٓبو انجغشافٙ فٙ اٚجبد ثٛئخ اَسبَٛخ افضم يٍ خالل رمذٚى االسبنٛت انؼهًٛخ انزٙ رًكٍ انًٓزًٍٛ   -8

ثٛئخ جغشافٛخ ٚكم ػُبصشْب انًشرجطخ  ثشؤٌٔ انزًُٛخ يٍ انزؼشف ػهٗ يكَٕبد انٕضغ انجغشافٙ الٚخ

انجغشافٛخ رجًغ فٙ شًٕنٛخ انؼاللخ ثٍٛ يزطهجبد االَسبٌ ٔانجٛئخ انزٙ ٚؼٛش ثبالَسبٌ ٔاالسض ،كٌٕ 

 فٛٓب ٔضًٍ انًسح انجغشافٙ .ٔػهٗ اسبط اٌ انزًُٛخ رزى يٍ ٔانٗ االَسبٌ.
 
 
 
 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 
 
 
 

 قييممخرجات التعمم المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والت  .11
 والفيم  المعرفة-أ
 ان يكون الطالبة قادرين عمى اعتماد اساليب التفكير الجغرافي في مواجية المشكالت . -1
 تبني اساليب عممية قابمة لمتطبيق  -2
 التمكن من معرفة المفاىيم الجغرافية  -3
 توظيف الميارات المعرفية في مواقف الحياة المعرفية   -4

 
 
  الموضوع الخاصة ب يةالمياراتاالىداف –ب 

 تتعمق بادارة البرنامج االكاديمي ميارات   -1
 ميارات تنظيم عممية التعمم والتعميم -2
 ميارات التقويم والقياس -3
 طرائق التعميم والتعمم      

 نفعيل طرائق التعميم التي تنمي شخصية المتعمم باستمرار وتقمل من االعتماد عمى التدريسي -1
 والتواصل عبر المواقع االلكترونية (   data showاعتماد طرائق التعميم االلكتروني ) -2
 اعتماد طرائق التعميم الشائعة )االلقاء ، االستجواب ،المناقش ....( -3

 الحمقات الدراسية ) السمنرات ( – 4    
 

 طرائق التقييم      
 االختبارات الشفيية والتحريرية اليومية والفصمية والنيائية  -
 والتي تكون جزء من الدرجة .الميدانية( لبعض الظاىرات الجغرافية .الجانب التطبيقي )الدراسة  -
 التكميف باعداد تقارير -
 التفكير ميارات-ج

 التخطيط  -1ج         
 التقييم والمراقبة -2ج
 التنظيم -3ج
 التفكير الناقد  -4ج   
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 .طرائق التعميم والتعمم     
 لمناقشة (اعتماد طرائق متنوعة )االلقاء ،االستجواب ، ا 

 
 طرائق التقييم    

االختبارات بانواعيا )الشفيية والتحريرية ،واعداد البحوث والتقارير والمحاضرات عن موضوعات مختمفة 
  .والجانب التطبيقي في الدراسة الميدانية(

 
 
 
 
 
 
 

 
 .شخصي(الاألخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور  )المياراتوالمنقولة  الميارات العامة-د 
 ميارات البحث العممي  -1
 ميارات القيام بالدراسة الميدانية -2
  ميارات اعداد الخرائط -3

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىطشائك          

 االخزجبساد ثبَٕاػٓب )انشفٓٛخ ٔانزحشٚشٚخ(

 

 طشائك انزمٛٛى          

 

 (  ٔانًٕضٕػٛخاالخزجبساد انزحصٛهٛخ انزحشٚشٚخ ) انًمبنٛخ 
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 ثُٛخ انجشَبيج  .11

 انًسزٕٖ / انسُخ
سيض انًمشس 

 أٔ انًسبق
 اسى انًمشس أٔ انًسبق

ٔانٕحذاد انسبػبد 

 انًؼزًذح

انشٓبداد  .12

ٔانسبػبد 

 انًؼزًذح
 ػًهٛخ َظشٚخ

انسُخ االٔنٗ / 

 انفصم األٔل

  

 
   2      1       مباديء علم الطقس

 دسجخ انجكبنٕسٕٚط 

رزطهت )ط( سبػخ 

 يؼزًذح ٔحذح 

 ( ط اسجٕػٛب22)

 

 (  ٔحذح 19.5) 

 2      1       جيولوجيا عامة 
 2      1       علم الخرائط  

 --      1       االقليمية استرالياغرافية ج 

 --      1       تاريخ العراق الحديث 
   1      2       الحاسوب 

 --      1       اللغة العربية 
       1      ليزيةلغة انك  
 --      1       حقوق االنسان والديمقراطية 
 5 27       المجموع 

انسُخ االٔنٗ / 

 انفصم انثبَٙ 

  
 علم المناخ

 
1 2       

 

 

 

 

 ( ط اسجٕػٛب24)

 

 (  ٔحذح 21) 

 2      1      الجيمورفولوجيا 
 1      1      الخرائط الطوبوغرافية 
 --      1      ية افريقيا االقليميةجغراف 
  2      2      المساحة العامة 
 -       1      اللغة االنكليزية 
 2 3      االحصاء الجغرافي 
 -     1      الفكر الجغرافي 
 -      1      الديمقراطية 
 6     28      المجموع 
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انسُخ 

انذساسٛخ 

ٛخ / انثبَ

 انفصم االٔل

  --       1      االحصاء الجغرافي 

 

 

 

 

 

 ( ط اسجٕػٛب23)

 

 (  ٔحذح 21,5) 

 2      1      الجيمورفولوجيا التطبيقية 

  2      1      جغرافية التربة 
 -      1      جغرافية السكان 
 2  خرائط التوزيعات 

 -      2 استشعار عن بعد )نظري( 

 
 - 2 منهج البحث العلمي

 اسيا االقليميةجغرافية   
 

      1       -- 

 اساليب التحليل الكمي في الجغرافية 
 

      1       2 

 --       1       جغرافية السياحة 
 --       1       اللغة االنكليزية 

 5      28      المجموع 

 

 

 

 

 

 

انسُخ 

 انذساسٛخ 

َٛخ / انثب

 انثبَٙ انفصم

  1       -       (عملياستشعار عن بعد ) 

 

 

 

 

 

 ( ط اسجٕػٛب21)

 

 (  ٔحذح 18) 

 -        1       )نظري( GISنظم المعلومات الجغرافية  

 2      1       النقلجغرافية  

 ديموغرافيا 
 

      1       -- 

 -     1     جغرافية الطاقة 
 1     2      حاسوب 
 -     1     جغرافية اوربا االقليمية  
 2     1    المناخ التطبيقي 
 -     1     اللغة االنكليزية 
 6     25     المجموع 
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انسُخ 

 انثبنثخ/سُٕ٘

  -     3     جغرافية المدن واالستقرار الريفي 

 

 

 

 

 

 ( ط اسجٕػٛب26)

 

 (  ٔحذح 24) 

 -    1     افية الطاقة والمعادنجغر  
 -    3     جغرافية السكان 
 -     1     جغرافية الموارد المائية 
 1     2      الدراسة الميدانية 
 -     1     جغرافية االمريكيتين االقليمية 
 1      1     ( التطبيقيGISنظم المعلومات الجغرافية) 
 -     1     ية والتعليميةالجغرافية الصح 
 -     3     جغرافية الزراعة 
 -     1     اللغة االنكليزية 

 4     11 المجموع 

 انًجًٕع  

 
      10      4  

     
 

 

 

 

 

 

/ انسُخ انشاثؼخ

  سُٕ٘

  

 
 --       3       علم البيئة ومشكالتها

 --       3       الفكر الجغرافي
 --       1       الجغرافية الحياتية
 --       3       جغرافية السياسة

 --       1       جغرافية البحار والمحيطات
 ( ط اسجٕػٛب22) --       3       جغرافية العراق

 

 (  ٔحذح 22) 
  --        1       التخطيط والتنمية
 --       1       جغرافية الصناعة

  --       1       بحث الخرج

 --      11     انًجًٕع 

 

 

 

انًجًٕع 

 انكهٙ

 ( ط اسجٕػٛب138) 14 82 

 

 (  ٔحذح 125) 
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .13

 مجال التخصص العلمي:
تطوير قابليات التدريسين من خالل اشراكهم في دورات وورش عمل تدريبية وتطويرية في مجال  -

ختصاص الجغرافية وماله عالقة به وتدريبهم على استعمال البرامج االلكترونية المستخدمة في ا
 التعليم االلكترونية 

تطوير مهارات الطلبة باشراكهم في اعمال تطبيقية لتنمية قدراتهم وارشادهم بشكل مستمر في مختلف  -
 الموضوعات العلمية

 
 

 انًؼٓذ(نزحبق ثبنكهٛخ أٔ األَظًخ انًزؼهمخ ثبال غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .14

 

 ٙحبصم ػهٗ انشٓبدح االػذادٚخ ثفشػٛٓب انؼهًٙ ٔاالدث 
 
 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيج .15

 

 المصادر المكتبية )الكتب والبحوث( -

 وزارة التخطيط والدوائر التابعة لها  -

 الدراسة الميدانية -
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 هخطط ههاراث الونهح

 بلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقا

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 الوعرفت والفهن
الوهاراث الخاصت 

 بالوىضىع
 ههاراث التفكُر

 الوهاراث العاهت والونقىلت

) أو( الوهاراث األخري 

لقت بقابلُت التىظُف الوتع

 والتطىر الشخصٍ

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

  *   * * *  * * * * * *  * * اساسٍ    االول

                   
  * * *  * * * * * * * * *  * اساسٍ   الثانٍ 

                   

 *  * *  * * * * * * *  * * * اساسٍ   الثالث

                   

  * * *  *  * * * * * *  * * اساسٍ   الرابع
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