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 1الصفحخ

 
  

 وصف الجرنبهج األكبدَوٍ

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . 

 

 عبِؼخ رىو٠ذ /و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌغغواف١خلَُ  اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي  .2

اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ اٚ  .3

 إٌّٟٙ 
 ٚافزظبطبرٙب اٌّقزٍفخ ١خ اٌغغوافكهاٍخ 

 غواف١خعثىبٌٛه٠ًٛ  اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ :  .5
 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 

 ٍٕٞٛ 

 ال ٠ٛعل  ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل   .6

 ٚاٌزطج١ك فٟ اٌلهاٍخ اٌضب٠ٛٔخ ح جؾض١خ ٚاٌّشب٘ل إٌشبطبد اٌ اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

 1/11/2121 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

 فٟ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ. ِبكح اٌغغواف١خهفل ٚىاهح اٌزوث١خ ثّالوبد ِزقظظخ فٟ رله٠ٌ -1

 شو٠خاٌغغواف١خ ثفوٚػٙب اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجِٚغبالد  ثؤٌٍاالٌّبَ رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ  -2

 ِغ اٌملهح ػٍٝ وزبثخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ رٍه اٌّغبالد . 

 . ٚاٌىزبث١خ اٌّزٕٛػخاٌجؾض١خ لل٠ّبً ٚؽل٠ضبً ، ٚاوَبثٙٓ اٌّٙبهاد  غواف١خػٍُ اٌغرؼي٠ي إكهان اٌطبٌجبد ثآفبق  -3

،  ؾ١ًٍاٌغغواف١خ ٚرم١ٕبرٙب اٌؾل٠ضخ فٟ اٌٛطف ٚاٌزف١َو ٚاٌزرٙب ِٛضٛػباالهرمبء ثٛػٟ اٌطبٌجبد فٟ فُٙ  -4

 . ٚاٌَّزمج١ٍخ طج١ؼخ اٌغغواف١خ ٚاثؼبك٘ب اٌؾب١ٌخفٟ فُٙ مٌه ٚث١بْ أصو 
ثٙب اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ  ٚافبكح طٍجخّزٕٛػخ ِٛاك اٌغغواف١خ اٌاوَبة اٌّزقوعبد ِٙبهاد رله٠ٌ ِب رٍم١ََٕٗ ِٓ  -5

 ِٙبهاد اٌزٛاطً اٌؼٍّٟ اٌؾل٠ضخ . ٠ؼ١ٕٙب ِٓ ٍٚبئً اإل٠ضبػ ِٚب ف١ّب ثؼل ثّب ٠ٕبٍجٙب ِٓ طوائك اٌزله٠ٌ ٚ
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 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .11

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - أ
فُٙ ػٍّٟ ِٚٛضٛػٟ ٌفٍَفخ كهاٍخ اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشو٠خ فٟ إٌّبؿ ّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ أْ رز-1أ

 . ٚغ١و٘ب ِٓ اٌفوٚع اٌغغواف١خ اٌّزٕٛػخ هفٌٛٛع١ب ٚاٌَىبْ ٚاٌيهاػخ ٚإٌمًٚاٌغجّٛ

 اٌّزٕٛػخ .ف١خ اؽمٛي ِؼولزٙب اٌغغو ٟفطٛه كهاٍزٙب اٌغغواف١خ  رغ١َل رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓأْ -2أ

ِؼط١برٙب ، ٚأثوى االفزظبطبد اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشو٠خ اٌّنوٛهح أْ رٍُّ اٌطبٌجخ ثّغًّ -3أ

 .اٌٛطف١خ ٚاٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚفمب ٌٍلهاٍخ اٌّٛضٛػ١خ ف١ٙب
 .اٌّلاهً اٌغغواف١خ ٚهٚاك اٌفىو اٌغغوافٟ لل٠ّب ٚؽل٠ضب ُ اٌطبٌجخ ثّغًّأْ رٍّ -4أ
  ٙبِٚب ٠زؼٍك ث ثىبفخ ا١ٌّبك٠ٓ اٌغغواف١خ اٌّلهٍٚخأْ رٍُّ اٌطبٌجخ  -5أ
 .  غغواف١خأْ رزؼٍُ اٌطبٌجخ اٌّٙبهاد اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ فٟ كهاٍخ اٌ -6أ
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ِٓ االٌّبَ ثطوائك اٌزله٠ٌ ٚاٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ ٌٍّبكح اٌؼ١ٍّخ .طبٌجخ ٌأْ رزّىٓ ا- 1ة 

أْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ إفز١به طو٠مخ اٌزله٠ٌ إٌّبٍجخ ٌىً ِبكح ػ١ٍّخ ثؾ١ش ٠ملِٙب ثطو٠مخ - 2ة 

 ِشٛلخ 

أْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ ؽً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثفُٙ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطٍجخ ثبالٍزؼبٔخ ثٕظو٠بد - 3ة 

 ٚرله٠َٙب اٌغغواف١خ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٍٚٚبئً اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ ِّب ٠ًَٙ كهاٍخ ػٍُ 

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 واد/ اٌمبء اٌّؾبضاٌطو٠مخ اٌم١ب١ٍخ -

 طو٠مخ إٌض.-

 1اٌٛطف١خ ٚاٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاالٍزمواى١خ اٌطو٠مخ-

 طو٠مخ ؽً اٌّشىالد .  -

 طوائك اٌزم١١ُ      

 اإلِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ،إٌّبلشخ اٌظف١خ ،اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ِٚزبثؼزٙب ،اٌزم٠ُٛ اٌظفٟ(.اٚ اٌزى٠ٕٟٛ )اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ -

 اٌزم٠ُٛ اٌزشق١ظٟ)اإلِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ إلطلاه أؽىبَ إٌغبػ ٚاٌوٍٛة ( -

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 . اٌؼٍَٛ االفوِٜىبٔزٙب ث١ٓ ٚإثواى ، اٌغغواف١خ ؽٟ ٚفُٙرٕشؤح اٌطبٌت ػٍٝ -1ط         

 اٌغغواف١خ ٚاثؼبك٘ب اٌغب١ٌخ ٚاٌَّزمج١ٍخ كٚه ٝاٌزؼوف ػٍ-2ط

 1ٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرطٛهٖف خٌلٜ اٌطبٌج اٌملهاد االثلاػ١خر١ّٕخ -3ط

 .فٟ  ِغبالد اٌؾ١بح ٚٔشبطبد االَٔبْ ٚأصوٖثؼٍُ اٌغغواف١خ اٌؼًّ ػٍٝ إٌٙٛع -4ط   
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

ّل فٟ األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ طوائك اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍل٠خ ، ألٔٙب أ٘لاف ل١ّ١خ ال ٠ّىٓ رٍم١ٕٙب وبأل٘لاف اٌّؼوف١خ ؼزر ال

 ٌنا ٠ُؼزّل :

 رّضًُ اٌطبٌت ٌٍملٚح اٌؾَٕخ ف١ّٓ ؽٌٛٗ .-1

 رى٠ٛٓ فئخ ػبِخ ِٓ اٌم١ُ اٌؾَٕخ .-2

 رٛف١و اٌلافغ إٌفَٟ ٌزؾم١ك األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  -3

 طوائك اٌزم١١ُ    

ٍٍٛن اٌطبٌجخ ِالؽظخ زم١ٍل٠خ ، ثً ٠زُ االػزّبك ػٍٝ ال ٠زُ رم٠ُٛ األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ػٓ طو٠ك االفزجبهاد اٌ

ٙب ٌأل٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  ِٚمبثٍزٙب ِٕٚبلشزٙب ِٚزبثؼخ ػاللزٙب ثبٌٍٛظ اٌزؼ١ٍّٟ ثّب ٠ٛفو ٍغالً رواو١ّبً ػٓ رّضٍُّ
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 .ٚاٌم١ّ١خ 

 

 
 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ(.-ك 

 ِٙبهاد اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ .   -1ك

 بد اٌؾل٠ضخ فٟ االرظبالد ٚاٌزٛص١ك ٚاٌزٛاطً ِغ اٌّؤٍَبد ٚاٌّواوي اٌؼ١ٍّخ . ١ِٙبهاد اٌزمٕ -2ك

 ِٙبهاد اٌؼًّ اٌغّبػٟ فبطخ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ . -3ك

 ِٙبهاد ؽً اٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ ثبالٍزؼبٔخ ثبٌجواِظ ٚاٌطوائك اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ .  -4ك   

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ ) االٍزٕجبط١خ( -

 طو٠مخ ؽً اٌّشىالد . -

ػٍٝ  اٌزله٠ج١خ إلوَبة اٌطبٌجبد اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ اٌّغزّغ ، ٚاٌملهحاػبك اٌلٚهاد ٚإٌلٚاد  -

 اٌؾٛاه اٌّضّو ، ٚؽً اٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ ثبٌطوائك اٌؼ١ٍّخ .

 اٌزفبػً اٌظفٟ ٚرجبكي ا٢هاء ث١ٓ اٌطبٌت ٚاٌّلهً ٌطوػ طؼٛثبد اٌزؼٍُ ِٕٚبلشخ ؽٌٍٛٙب .  -

 

 طوائك اٌزم١١ُ          

 
 االفزجبهاد اٌشف٠ٛخ ٚاٌزؾو٠و٠خ ، اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ ، إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ .  -
، ٚاٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك ٚاٌزٛاطً اٌفىوٞ ٚاٌؼٍّٟ ، اٌّالؽظخ اٌّجبشوح ألكاء اٌطبٌجخ فٟ ِغبالد اٌؾٛاه  -

 ضّٓ اٌظف اٌلهاٍٟ ٚث١ئخ اٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ . 
 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثئػلاك اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ الفزجبه للهرٙٓ ػٍٝ اٌزفى١و ٚاالٍزٕزبط ٚؽً اٌّشىالد . 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .11

 السبػبد الوؼتوذح اسن الوقرر أو الوسبق رهز الوقرر أو الوسبق الذراسُخالورحلخ 

 ػولٍ نظرٌ

 - 4 ١خ افو٠م١ب ٚاٍزوا١ٌبعغواف  اٌظف األٚي 

 - 4 أٌٍ ِٕبؿ  األٚياٌظف 

 - 4 أٌٍ ع١ّٛه فٌٛٛع١ب  األٚياٌظف 

ظ ٚاٍزشؼبه ػٓ فوائ  اٌظف األٚي 

 ثؼل
4 - 

 - 4 ؽبٍجبد  اٌظف األٚي 

 - 4 ١خ ؽ٠ٛ١خعغواف  اٌظف األٚي 

 4 ربه٠ـ لل٠ُ  اٌظف األٚي 
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 - 4 اٌٍغخ اٌؼوث١خ  اٌظف األٚي 

 1 4 ألب١ٌُ عبفخ  اٌظف األٚي 

 - 4 أٌٍ روث١خ  اٌظف األٚي 

 - 2 أى١ٍيٞ   الٚياٌظف ا

 - 4 ؽمٛق أَبْ  األٚياٌظف 

 - 4 ػزُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ  األٚياٌظف 

 - 4 عغواف١خ اٚها١ٍب  اٌظف اٌضبٟٔ 

 - 4 رم١ٕبد ؽل٠ضخ  اٌظف اٌضبٟٔ 

 2 أى١ٍيٞ  اٌظف اٌضبٟٔ 

 - 4 َىبْاٌعغواف١خ   اٌظف اٌضبٟٔ 

 - 4 عغواف١خ اٌو٠ف  اٌظف اٌضبٟٔ 

 4 ع١ّٛه فٌٛٛع١ب رطج١م١خ  اٌظف اٌضبٟٔ 

 4 فوائظ ِٛضٛػ١خ  اٌظف اٌضبٟٔ 

 - 4 إكاهح روث٠ٛخ  اٌظف اٌضبٟٔ

 - 4 ربه٠ـ  اٌضبٟٔاٌظف 

 - 4 ػزُ ٔفٌ إٌّٛ  اٌضبٟٔاٌظف 

 - 4 ِٕبؿ رطج١مٟ   اٌضبٟٔ اٌظف

 - 4 طبلخ ٚٔفظ  اٌضبٟٔاٌظف 

 - 4 ِٕبؿ رفظ١ٍٟ  اٌظف اٌضبٌش 

 - 4 ِٛاهك طج١ؼ١خ  اٌظف اٌضبٌش 

 - 4 عغواف١خ اٌّلْ  اٌظف اٌضبٌش 

 - 4 اهشبك روثٛٞ  اٌظف اٌضبٌش 

 - 4 ٟعغوافإؽظبء   اٌضبٌشاٌظف 

 - 4 اِو٠ى١ز١ٓ  اٌضبٌشاٌظف 

 - 4 ربه٠ـ  اٌضبٌشاٌظف 

 - 4 عغواف١خ اٌزوثخ   اٌضبٌش اٌظف

 - 4 عغواف١خ اٌظٕبػخ  اٌضبٌشاٌظف 

 - 4 ك رله٠ٌطوائ   ٌضبٌشاٌظف ا

 - 4 أى١ٍيٞ  اٌضبٌشاٌظف 

 2 4 ِٕٙظ ثؾش   اٌضبٌش اٌظف

 - 4 عغواف١خ اٌيهاػخ   اٌظف اٌضبٌش 
  4 عغواف١خ اٌٛطٓ اٌؼوثٟ  الصف الراثغ

  2 أى١ٍيٞ  الصف الراثغ

  4 عغواف١خ ١ٍب١ٍخ  الصف الراثغ

  4 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  الصف الراثغ

  4 اٌفىو اٌغغوافٟ  الصف الراثغ
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  4 عغواف١خ اٌقلِبد  الصف الراثغ

  4 عغواف١خ اٌؼواق  الصف الراثغ

  4 عغواف١خ إٌمً  الصف الراثغ

  4 عغواف١خ اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس  الصف الراثغ

  4 ل١بً ٚرم٠ُٛ  الصف الراثغ

  4 عغواف١خ اعزّبػ١خ  الصف الراثغ

عغواف١خ اٌجؾبه   الصف الراثغ

 ٚاٌّؾ١طبد

4  

  4 ِشب٘لح ٚرطج١ك  الصف الراثغ

 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .12

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

 ت العلمية .  ى البحث وحل املشكالسام املماثلة ، لتنمية القدرة علاالطالع على دراسات عاملية يف االق-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .   -
 

 ِؼ١به اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل( .13

قبول يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة ال -
 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 

يف اجلغرافية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة بالقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اجلغرافية أما القبول يف قسم 
 االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية . 

 
 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .14

 رابط الربنامج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنامج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . -
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 هخطط ههبراد الونهج

 الخبضؼخ للتقُُنَرجً وضغ اشبرح فٍ الورثؼبد الوقبثلخ لوخرجبد التؼلن الفردَخ هن الجرنبهج 

 هخرجبد التؼلن الوطلىثخ هن الجرنبهج 

 أسبسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر 

 أم اختُبرٌ
األهذاف الوهبراتُخ  األهذاف الوؼرفُخ 

 الخبصخ ثبلجرنبهج 

األهذاف الىجذانُخ 

 والقُوُخ 
الوهبراد الؼبهخ والتأهُلُخ 

الونقىلخ) الوهبراد األخري 

الوتؼلقخ ثقبثلُخ التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

                 أسبسٍ الجغرافُخ   2221-2222

                   
                    الورحلخ
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 كلٌة التربٌة للبنات /تكرٌت جامعة  المؤسسة التعلٌمٌة .1

 الجغرافٌةقسم  القسم العلمً / المركز .2

 GGA 107 افرٌقٌا واسترالٌا اسم / رمز المقرر .3

 اإللكترونً أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي وي(سن/  ًفصلالنظام الدراسً ) .5

 ساعة 99 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

 2922-2921 تارٌخ إعداد هذا الوصف .7

 :  أهداف المقرر .8

من معرفة النتاجات التارٌخٌة لكل حدث سٌاسً  الطالباتالقدرة على التحلٌل واالستنتاج لألحداث التارٌخٌة لتمكٌن  -أ
 .على التطورات القابمة فً وقتها ومن جوانب عدة اقتصادٌا وسٌاسٌا واجتماعٌا او ثقافٌا  وانعكاسه

خلق جٌل قادر على تسلم زمام العملٌة التربوٌة بالنسبة للتعلٌم العالً فً البلد وفق اسس علمٌة ومنهجٌة واكادٌمٌة  -ب
 .لها الكامل سلٌمة ومتوافقة مع روح وسٌاسة واستراتٌجٌة العملٌة التربوٌة بشك

العمل على تحمل مسؤولٌة انجاح التعلٌم وبمهنٌة خالصة عن طرٌق السٌر وفق الخطط التربوٌة المعدة من قبل المؤسسة  -ج
 .التعلٌمٌة فً البلد 

 .تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة دـ 
 .ارسة التدرٌس على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممهـ ـ 
على التحلٌل  الطالبات اترالمادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قداكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً اعداد وـ 

 . والتوثٌق

 : مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .9

 أ. األىداف المعرفية :

 السماح بتراكم المعارف العلمٌة من خالل القراءة واعداد البحوث باالعتماد على المنهج التارٌخً . -1أ
 ممارسة التدرٌسً لعمله وفق إطار نظري ٌوجه عمله مع طالبه بشكل علمً . -2أ
 تحقٌق أهداف المهنة فً التوعٌة العلمٌة لألحداث التارٌخٌة . -3أ
 كونهم قادة المستقبل فً ادارة العملٌة التربوٌة. الطالباتفهم  -4أ
 ربط االحداث التارٌخٌة بالخبرات القابمة واالفادة من هذه الخبرات.-5أ
 9زٌادة قدرة وفاعلٌة الفرد فً أدابه لوظابفه التدرٌسٌة   -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر :  -ب
 على التدرٌس. الطالباتتمكٌن  - 1ب

 على ادارة الصف الدراسً. الطالباتتطوٌر قدرة  – 2ب 
 9من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة  الطالبات تمكٌن – 3ب 

 . من اكتساب المهارات المهنٌة  فً التدرٌس الطالباتتمكٌن   -4ب
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 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 9العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط-1ج
 9بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌدادارة الوقت -2ج
 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ج
 9التعاون و التفاهم بٌن الطلبة -4ج

 المهارات  العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. -د 
 9ٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة (التطبٌق )وهً عمل-1د-
 9اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2د
 9 باآلخرٌن التأثٌرمهارة  -3د
   9مهارة نقل المعلومات  -4د
 

 :  طرابق التعلٌم والتعلم

 المحاضرات االلكترونٌة -
 استعمال العصف الذهنً فً تنمٌه المهارات . -
 أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -
 طرٌقة عرض االحداث التارٌخٌة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

 :  طرابق التقٌٌم

 باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة .  الطالبات.اختبار 1
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 2
 .اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة .3

 

 :  بنٌة المقرر .19

 األسبوع
ال

 ساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

1 
افرٌقٌا )جنوب جغرافٌة  3

 الصحراء(
المحاضرا التعرف على معطٌات المساحة

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

جنوب    جغرافٌة افرٌقٌا 3 2
 الصحراء

المحاضرا التعرف على البنٌة الجٌولوجٌة
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

المحاضرا التعرف على مظاهر السطح الموقع الجغرافً 3 3
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على المناخ واالقالٌم  الموقع الجغرافً 3 4
 المناخٌة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على النبات الطبٌعً  الموقع الجغرافً 3 5
 واالقالٌم النباتٌة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

المحاضرا خصابص التربةالتعرف على   3 7
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على الموارد المابٌة   3 8
 السطحٌة والجوفٌة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

تركٌبهم  –التعرف على السكان  المعطٌات البشرٌة 3 9
 وتوزٌعهم

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

المحاضرا التعرف على المعادن الصناعٌة االمكانٌات االقتصادٌة 3 10
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة
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المحاضرا التعرف على  الزراعة  3 11
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

المحاضرا التعرف على الغابات  3 12
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

المحاضرا التعرف على طرق النقل  3 13
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

الدول االفرٌقٌة  دراسة  3 14
 اقلٌمٌة

التعرف على بعض الدول 
 االفرٌقٌة كانموذج

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على جمهورٌة جنوب  الدول االفرٌقٌة 3 15
 افرٌقٌا  جنوب القارة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على تنزانٌا وكٌنٌا  الدول االفرٌقٌة 3 16
 شرق القارة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على نٌجٌرٌا وغانا  الدول االفرٌقٌة 3 17
 غرب القارة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

المحاضرا القارةالتعرف على زابٌر وسط  الدول االفرٌقٌة 3 18
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

المحاضرا التعرف على استرالٌا كقارة استرالٌا ونٌوزلندة 3 19
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على الخصابص  استرالٌا 3 20
 الجٌولوجٌة الطبٌعٌة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

 استرالٌا 3 21
 

التعرف على المناخ واالقالٌم 
 المناخٌة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على النبات الطبٌعً  استرالٌا 3 22
 غابات احراش

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على الزراعة واالنتاج  استرالٌا 3 23
 الزراعً

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على المٌاه الجوفٌة  استرالٌا 3 24
 والري

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

المحاضرا التعرف على السكان استرالٌا 3 25
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

المحاضرا التعرف على التجارة الخارجٌة استرالٌا 3 26
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

 نٌوزلندا 3 27
 كجزٌرة

المحاضرا التعرف على االقالٌم الطبٌعٌة
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على الجزٌرة الشمالٌة  نٌوزلندا 3 28
 والجنوبٌة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

المحاضرا التعرف على المناخ نٌوزلندا 3 29
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة
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 كلٌة التربٌة للبنات /تكرٌت جامعة  المؤسسة التعلٌمٌة .11

 الجغرافٌةقسم  القسم العلمً / المركز .12

 أسس مناخ اسم / رمز المقرر .13

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .14

 سنوي وي(سن/  ًفصلالنظام الدراسً ) .15

 ساعة 99 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .16

 2922-2921 الوصفتارٌخ إعداد هذا  .17

 :  أهداف المقرر .18

التعرف على  تعرٌف الطالبة على اساسٌات علم المناخ  وتطوه وعالقاته بالعلوم االخرى وتمكٌنه من استٌعاب الغالف  -
 الغازي

 : مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .19

 أ. األىداف المعرفية :

 ان تتعرف الطالبة على اهداف المادة -1أ
 هو الطقس والمناخ ان تفهم ما-2أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر :  -ب
 استخدام السبوره  – 1ب
 كتابة تقارٌر عن الطقس – 2ب

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 طرح االسئلخ -1ج

 الونبقشخ -2ج

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (.المهارات  العامة والتأهٌلٌة  -د 
 المناقشة -1د
 طرح االسبلة -2د
   9كتابة تقارٌر-3د
 

 :  طرابق التعلٌم والتعلم

 المحاضرة  -
  التطبٌق العملً -
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 :  طرابق التقٌٌم

 .  حضورٌةباالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة ال الطالبات.اختبار 1
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات 2
 .اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات .3

 

 :  بنٌة المقرر .29

 األسبوع
ال

 ساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

1 
3 

تعارٌف اساسٌة لعلم 

والمناخ وعالقة الطقس 

 هذا العلم بالعلوم االخرى.

 
المحاضرا

 حضورٌةالت 

 اختبارات

 حضورٌة

2 
3 

الغالف الجوي 

 )الغازي(

 
المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

3 
3 

تركٌب الغالف 

 الغازي

 
المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

4 
3 

الخصابص الطبٌعٌة 

 للغالف الغازي

 
المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

5 
المحاضرات   تلوث الغالف الغازي 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

7 
المحاضرات   االوزون 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

8 
المحاضرات   االحتباس الحراري 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

9 
المحاضرات   االشعاع الشمسً 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

10 
المحاضرات   الحرارة 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

11 
المحاضرات   اجهزة قٌاس الحرارة 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

12 
3 

التوزٌع الجغرافً 

 للحرارة

 
المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

13 
المحاضرات   الضغط الجوي 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

14 
المحاضرات   الرٌاح 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

15 
المحاضرات   اجهزة قٌاس الرٌاح 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

16 
المحاضرات   انواع الرٌاح 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

17 
نسٌم الجبل و  3

المحاضرات  عطله
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة
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والوادي ونسٌم البر 

 والبحر

18 
المحاضرات  نقاط اساسٌه الكتل الهوابٌة 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

19 
المحاضرات  نقاط اساسٌه المنخفضات الجوٌة 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

20 
المحاضرات  تعرٌفات الجبهات الهوابٌة 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

21 
3 

انواع الجبهات 

 الهوابٌة

 تعرٌفات
المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

22 
المحاضرات  تعرٌفات المرتفعات الجوٌة 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

23 
المحاضرات  تعرٌفات االعاصٌر 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

24 
المحاضرات  تعرٌفات الرطوبة 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

25 
المحاضرات  تمارٌن وتعارٌف التبخر 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

26 
المحاضرات  تمارٌن وتعارٌف التكاثف 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

27 
المحاضرات  تمارٌن وتعارٌف الغٌوم 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

28 
المحاضرات  تمارٌن وتعارٌف االمطار 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

29 
المحاضرات  تمارٌن وتعارٌف الضباب 3

 الحضورٌة
اختبارات 
 حضورٌة

30 
3 

المحاضرات  تمارين وتعاريف تصنيف كوبن
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة
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 كلٌة التربٌة للبنات /تكرٌت جامعة  المؤسسة التعلٌمٌة .21

 الجغرافٌةقسم  القسم العلمً / المركز .22

 اساسٌات علم اشكال سطح االرض اسم / رمز المقرر .23

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .24

 سنوي وي(سن/  ًفصلالنظام الدراسً ) .25

 ساعة 69 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .26

 2922-2921 تارٌخ إعداد هذا الوصف .27

 :  أهداف المقرر .28

التعرٌف بالعوامل والعملٌات الجومورفولوجٌة واالشكال االرضٌة المرتبطة وطرق الكشف عنها واسالٌب توثٌقها والتقلٌل  -
على النشاطات  البشرٌة المتنوعة والتمكٌن من استخدام التقانات الحدٌثة فً الحصول على البٌانات وتحلٌلها  من مخاطرها

 وتوظٌفها

 : مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .29

 أ. األهداف المعرفٌة :
 .ان ٌعرف الطالب المفاهٌم الخاصة بعلم اشكال سطح االرض  -1أ
 ان ٌكتسب الطالب معلومات عن كٌفٌة استخالص البٌانات من مصادرها .  -2أ
 . ان ٌفهم الطالب كٌفٌة توظٌف البٌانات وتحلٌلها للوصول الى النتابج المطلوبة -3أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر :  -ب
 ان ٌتعرف الطالب على ماهٌة العوامل الجٌومورفولوجٌة.  -1ب
 ان ٌتعرف الطالب على ماهٌة العملٌات الجٌومورفولوجٌة . -2ب
 ان ٌتعرف الطالب على االشكال االرضٌة وسبل توثٌقها -3ب
 ان ٌتعلم الطالب كٌفٌة ادارة محاضرة وتدرٌس هذه المادة -4ب
 

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 على امكانٌاته العلمٌة من خالل تطبٌقات المادة العلمٌة اتان ٌتعرف الطالب-1ج
 من استنباط البٌانات وتوثٌقها وخلق الثقة التامة بنفسه  اتتمكٌن الطالب -2ج
 تفسٌر وتحلٌل المربٌات الفضابٌة  اتتمكٌن الطالب -3ج

 وضع المعالجاتمن اختصاصه ومن الكشف عن العوامل والعملٌات الجٌومورفولوجٌة و اتتمكٌن الطالب -4ج

 المهارات  العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. -د 
 الموهبة-1د
 المتابعة-2د
 تحدٌد العمل )المكتبة والدراسة المٌدانٌة (-3د
  جمع المعلومات والبٌانات للظاهرة الجغرافٌة وتحدٌد عالقاتها ببعضها -4د

 :  طرابق التعلٌم والتعلم
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 طرٌقة التعلٌم االلكترونً باستخدام البور بوٌنت -
 طرٌقة االستجواب والمناقشة -

 طرٌقة العصف الذهنً -

 : طرابق التقٌٌم

 امتحانات شفهٌة وتحرٌرٌة -1
 وامتحان الكتاب المفتوح-2
 البحوث والتقارٌر-3

 

 : بنٌة المقرر .39

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

1 
 مفهوم علم اشكال سطح االرض  2

ت المحاضر

 حضورٌةال

 اختبارات

 حضورٌة

2 
2  

المفاهٌم االساسٌة فً علم اشكال 
 سطح االرض

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

3 
2  

التطور الزمنً لعلم اشكال سطح 
 األرض

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

4 
 مفهوم العامل والعملٌة  2

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

5 
2  

خصابص طبقات األرض وعالقتها 
 بإشكال السطح

 أنواع صخور القشرة األرضٌة

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

7 
2  

 الصخور النارٌة
 خواص الصخور النارٌة

 الصخور النارٌةتصنٌف 

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

8 
2  

 الصخور الرسوبٌة
 خواص الصخور الرسوبٌة

 تصنٌف الرواسب
 تصنٌف الصخور الرسوبٌة

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

9 
2  

 الصخور المتحولة
 خواص الصخور المتحولة
 تصنٌف الصخور المتحولة

المحاضرات 
 الحضورٌة

 اختبارات
 حضورٌة

10 
2  

الدورة الجٌومورفولوجٌة 
 للصخور

نماذج ألنواع الصخور 
 للتعرٌف بها

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

11 
2  

مفهوم الحركات االرضٌه 
 وانواعها

النشاط الزلزالً واإلشكال 

 األرضٌة المرتبطة به

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

12 
2  

مفهوم الزلزال  انواع 

الزالزل  قٌاس الزالزل  التوزٌع 

 الجغرافً النطقة الزالزل النشطة

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

13 
2 1-  

االشكال االرضٌة  -1
 المرتبطة بالحركات االرضٌة

 الصدوع -2

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة
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 الطٌات -3

14 
2  

السهول الناتجة عن  -4

 االرضٌةالحركات 

الهضاب الناتجة عن  -5

 الحركات االرضٌة

الجبال الناتجة عن الحركات 
 االرضٌة

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

15 
2  

النشاط البركانً واالشكال 
 االرضٌة الناتجة عنه

مفهوم البركان و التغٌرات 
 البٌبٌة المرافقة للبراكٌن

التوزٌع الجغرافً للبراكٌن 
البركانٌة السطحٌة االشكال 

االشكال البركانٌة المتداخلة 
 )التحت سطحٌة(

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

16 
2  

 مفهوم التجوٌة وانواعها
العوامل المتحكمة بنشاط 

 التجوٌة

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

17 
2  

 عملٌات التجوٌة الفٌزٌابٌة
 عملٌات التجوٌة الكٌمٌابٌة

االشكال االرضٌة الناتجة عن 
 التجوٌة

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

18 
2  

مصطلحات ومفاهٌم  -1
 مرتبط باالنهار وعملها

خصابص العملٌات 
 الجٌومورفولوجٌة النهرٌة

خصائص عملية التعرية النهرية  -0
 والعوامل المؤثرة بها

خصائص عملية النحت النهري  -3
 بهاوالعوامل المؤثرة 

خصائص عملية االرساب  -4
 النهري والعوامل المؤثرة بها

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

19 
2  

 

خصابص المقطع النهري  -1
وفق مفهوم )االستاذ ولٌم مورٌس 

دٌفز للدورةالجٌومورفولوجٌة 
 لالنهار(

 خصائص مقطع الشباب -0

 خصائص مقطع النضج -3

 خصائص مقطع الشيخوخة -4

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

20 
2 1-  

االشكال االرضٌة الناتجة  -1
عن العملٌات الجٌومورفولوجٌة 

 النهرٌة
 المساقط المابٌة -2

 المندفعات المابٌة -3

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة
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 السهل الفٌضً -4

 المنعطفات النهرٌة -5

 المدرجات النهرٌة -6

21 
2 7-  

 الجزر النهرٌة -8

 النهرٌةااللسن  -9

 التظفر النهري -19

 الدلتا النهرٌة -11

 المراوح الفٌضٌة -12

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

22 
2  

 تصنٌف االنهار
تصنٌف االنهار حسب  -1

 مراتبها

تصنٌف االنهار حسب  -2

 نظمها

تصنٌف االنهار حسب  -3

 انماط تصرٌفها

تصنٌف االنهار حسب 
 نشأتها

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

23 
2  

خصابص عملٌة التعرٌة 
الرٌحٌة واالشكال االرضٌة 

 الناتجة عنها
خصابص عملٌة النحت 

الرٌحً واالشكال االرضٌة 

 الناتجة عنها

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

24 
2  

خصابص عملٌة 

االرساب الرٌحً واالشكال 

 االرضٌة الناتجة عنها

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

25 
2  

)المسطحات المابٌة 

العوامل والعملٌات  -نشأتها 

الجٌومورفولوجٌة المؤثرة 

فٌها واالشكال االرضٌة 

 الناتجة عنها (

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

26 
2 1-  

النظرٌات الحدٌثة  -1
التً تفسر نشأة البحار 

 والمحٌطات
 نظرٌة زحزحة القارات -2

نظرٌة انتشار قاع  -3

 المحٌط

 نظرٌة الصفابح التكتونٌة -4

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

27 
2  

 تصنٌف السواحل
 تصنٌف جونسون -1

 تصنٌف شبرد -2

 تصنٌف فالنتٌن -3

 تصنٌف دٌفز -4

 سواحل االرساب المنخفضة
العملٌات الجٌومورفولوجٌة 

 المؤثرة فً سواحل االرساب
االشكال االرضٌة الناتجة 

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة
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 على سواحل االرساب
 الصخرٌة سواحل الجروف

العملٌات الجٌومور فولوجٌة 
 المؤثرة فً سواحل الجروف

االشكال االرضٌة الناتجة 
 على سواحل الجروف الصخرٌة
العوامل المؤثرة فً نشأة 

 البحٌرات

28 
2  

)منحدرات سطح 
-اشكالها–االرض خصابصها 

العوامل والعملٌات المؤثرة 
 بها(

 االنحدارمفهوم 
العوامل المتحكمة فً 

 نشأة وتطور المنحدرات
 تصنٌف المنحدرات

 حسب درجات االنحدار -1

 حسب شكل المنحدر -2

 قٌاس االنحدار

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

29 
2  

تصنٌف حركة المواد على سفوح 
 المنحدرات

 الحركة البطٌبة للمواد -1

 زحف التربة - أ

 الحركة السرٌعة -2

 الطٌنٌةالتدفقات  - أ

 االنهٌار الصخري - ب

 االنزالق الصخري - ت

 التساقط الصخري - ث

 الهبوط االرضً - ج

 

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

30 
2  

مفهوم علم اشكال سطح 
 االرض

المحاضرات 
 الحضورٌة

اختبارات 
 حضورٌة

 

 

 البنٌة التحتٌة .31

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 دراسة االشكال التضارٌسٌة -حسن سٌد ابو العٌنٌن ,اصول الجٌومورفولوجٌا المراجع الربٌسٌة )المصادر( -2
 مقدمة فً الجٌولوجٌا الفٌزٌابٌة–ادوارد جً تاربوك واخرون ,االرض 

الكتب والمراجع التً ٌوصى بها )المجالت  (1

 العلمٌة ,التقارٌر ,.....(

 جمٌع الكتب واالبحاث الجٌومورفولوجٌة

  ,مواقع االنترنٌت ,.....المراجع االلكترونٌة  (2

 

خطةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةوٌر المقةةةةةةةةةرر  .32

  الدراسً

تةةةةةداخل مفةةةةةردات المةةةةةادة مةةةةةع دورات تدرٌبةةةةةة السةةةةةتخدام بةةةةةرامج نظةةةةةم المعلومةةةةةات 

 الجغرافٌة وبٌانات االستشعار عن بعد وسفرات مٌدانٌة
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 عبِؼخ رىو٠ذ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌغغواف١خلَُ  اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 فوائظ ِٛضٛػ١خ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 االٌىزوٟٚٔ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .4

 ِموه ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .5

 ٍبػخ 31 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2922-2921 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 واسبابها ومعالجاتها ضمن بيئة الواقع .تنمية قدرة الطلبة على فهم خصائص ومشكالت مادة الخرائط الموضوعية  -1

اكتساب الطلبة المعارف واالفكار على التعرف على اىم مصادر الحصول على بيانات واحداثيات تختص في رسم  -0
 الخرائط.

 تمكين الطلبة في فهم القواعد االساسية لمادة الخرائط الموضوعية وتفعيل دورىا في تنميتها على ارض الواقع. -3

 اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِقوعبد - 9

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 اْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ ػٍّبء اٌقوائظ .-1أ

 1رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ رطج١ك ِب ٘ٛ فٟ ِزٕبٚي ِٛضٛػبد اٌغغواف١خ ٚرطج١مبرٙب اٌزؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ -2أ
 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌّظبكه اٌغغواف١خ اٌّّٙخ لل٠ّبً ٚؽل٠ضبً . -3أ

 1ثقبطخ  رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد ثىً ِب رَؼٝ  اٌغغواف١خ ا١ٌٗ فلِخ ٌإلَٔبْ ثقبطخ ٚاٌؼٍَٛ األفوٜ-4أ

 
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.  -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ االٌّبَ ثبٌّٛاض١غ اٌقبطخ ثبٌقوائظ اٌّٛضٛػ١خ  ٚاالٌٍ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب. – 1ة

 1ِؾبٌٚخ هثظ ِفوكاد اٌّبكح اٌلها١ٍخ ثٛالغ اٌطٍجخ   – 2ة

 رب١ً٘ اٌطٍجخ ١ٌىٛٔٛا ثبؽض١ٓ فٟ ِغبي اٌقوائظ . – 3ة

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ -ط

 اٌملهح ػٍٝ اْ ٠ؼطٟ اٌطٍجخ اوجو لله ِّىٓ ِٓ االِضٍخ ؽٛي اٌّٛضٛع .– 1ط

 اِىب١ٔخ رغ١و اٌؾبٌخ اٌن١ٕ٘خ ٌٍطٍجخ ثزغ١و اٌٛالغ . – 2ط

 طوػ افىبه عل٠لح ِٚض١وح رفٟ ِٛضٛع اٌلهً االٌىزو١ٔٚب . – 3ط

 رم٠ٛخ اٌطٍجخ اٍزؼّبي ِٙبهاح اٌزٕظ١ُ االٌىزوٟٚٔ . – 4ط
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 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. .اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍك -ك 

 رؾم١ك َِز٠ٛبد االكهان اٌؼمٍٟ ٌلٜ اٌطٍجخ ٌؾً اٌّشىالد ٚرب١ٍُ٘ٙ ٌٍزطج١ك فٟ اٌّلاهً . – 1ك

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ِٙبهاد طوػ االٍئٍخ . – 2ك

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد ٚاٌوِٛى ٚاالٌٛاْ  فٟ اٌقوائظ . – 3ك

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رل٠ٚٓ اٌّالؽظبد اصٕبء اٌلهً ٚاعواء اٌجؾٛس اٌّزؼٍمخ ثبٌقوائظ  . – 4ك

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 اٌّؾبضواد االٌىزو١ٔٚخ . -
 اٍزؼّبي اٌؼظف اٌنٕٟ٘ فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد . -

 اٍٍٛة إٌّبلشخ فٟ اٌّؾبضوح ا١ِٛ١ٌخ االٌىزو١ٔٚخ . -
 طوائك اٌزم١١ُ

 ثبالِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌفظ١ٍخ االٌىزو١ٔٚخ .افجبه اٌطٍجخ  -1

 ِٕؼ كهعبد ٌٍؾضٛه فٟ اٌّؾبضوح ا١ِٛ١ٌخ االٌىزو١ٔٚخ . -2

 اػطبء كهعبد ٌٍّشبهوبد فٟ إٌّبلشبد ٚاٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌّؾبضواد االٌىزو١ٔٚخ . -3
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مخرجات التعلم  الساعات 1
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم التعلٌمطرٌقة 

التعرف على مفهوم  2 2
 الخرابط

خرابط موضوعٌة 
 تعرٌفها

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على تصنٌف  2 3
 الخرابط

المحاضرات  تصنٌف الخرابط
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على الخارطة  2 4
 الجٌولوجٌة

الخارطة 
 الجٌولوجٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على مكونات  2 5
 الخارطة

مكونات الخارطة 
 الجٌولوجٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على العصور  2 6
 الجٌولوجٌة

العصور 
 الجٌولوجٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

المحاضرات  الطٌات التعرف على الطٌات 2 7
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

المحاضرات  الفوالق التعرف على الفوالق 2 8
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على تصنٌف  2 9
 الفوالق

المحاضرات  تصنٌف الفوالق
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

المحاضرات  الفاصل التعرف على الفاصل 2 19
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على الخرابط  2 11
 الجٌوموفوجٌة

الخرابط 
 الجٌوموفولوجٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على انواع  2 12
 شكل سطح االرض

انواع شكل سطح 
 االرض

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على خطوط  2 13
 المسح

خطوط المسح 
 الجٌومورفولجٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على خرابط  2 14
 الطقس

المحاضرات  خرابط الطقس
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على خرابط  2 15
 المناخ

المحاضرات  خرابط المناخ
 االلكترونٌة

التعرف على خرابط  2 16
 السكان

المحاضرات  خرابط السكان
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على خرابط  2 17
 المدن

المحاضرات  خرابط المدن
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على المراكز  2 18
 التجارٌة

المراكز الثانوٌة 
 التجارٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 االلكترونٌةاختبارات 

التعرف على خرابط  2 19
 التوزٌعات

المحاضرات  خرابط التوزٌعات
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على انواع  2 29
 الرموز

المحاضرات  انواع  الرموز
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على انواع  2 21
 رموز الخط

المحاضرات  انواع رموز الخط
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على التوزٌع  2 22
 بالرموز النسبٌة

التوزٌع بالرموز 
 النسبٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على خارطة  2 23
 الدوابر النسبٌة

خارطة الدوابر 
 النسبٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على المربعات  2 24
 النسبٌة

المحاضرات  المربعات النسبٌة
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة
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 البنٌة التحتٌة .12

 1991الموضوعٌة /جامعة بغداد / د .فالح شاكر اسود/ الخراءط ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 الخرابط الموضوعٌة والعملٌة , فالح شاكر اسود , مكً محمد عزٌز ـ المراجع الربٌسٌة )المصادر(2

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 
 ) المجالت العلمٌة , التقارٌر ,....  (

 محمد سلٌم قربوج / الخرابط الموضوعٌة الرقمٌة -1
 ناصر بن محمد سلمى / الخرابط الموضوعٌة ونظم المعلومات الجغرافٌة -2

ب ـ المراجع االلكترونٌة, مواقع 
 االنترنٌت ....

https://www.technnew.com/2016/10/blog-
post_28.html?m=1 

 
 خطخ تطىَر الوقرر الذراسٍ .11

تذرَت الطلجخ ػلً استخذام الوىاقغ االلكترونُخ وكُفُخ التىاصل هغ الوجالد الؼرثُخ والؼبلوُخ لالطالع غلً اخر الجحىث 

والوستجذاد فُوب َخص هشبكل الخرائط الوىضىػُخ وكُفُخ تطىَر الجُبنبد واالحذاثُبد لتطىر الخرائط ػن طرَقخ رثطهب هغ نظن 

 RSتشؼبر ػن ثؼذ واالس  Gisالوؼلىهبد الجغرافُخ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعرف على المثلثات  2 25
 النسبٌة

المحاضرات  المثلثات النسبٌة
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على الكرات  2 26
 والمكعبات

المحاضرات  الكرات
 االلكترونٌة

 االلكترونٌةاختبارات 

المحاضرات  المكعبات التعرف على المكعبات 2 27
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على الخرابط  2 28
 طبوغرافبة

الخرابط 
 الطبوغرافٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على اهمٌة  2 29
 الخرابط طبوغرافبة

اهمٌة الخرابط 
 الطبوغرافٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة

التعرف على الرموز   39
المستعملة فً 

 الخرابط

الرموز المستعملة 
فً الخرابط 
 الطبوغرافٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

 اختبارات االلكترونٌة
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 كلٌة التربٌة للبنات .  المؤسسة التعلٌمٌة.1

 الجغرافٌة .  القسم الجامعً / المركز. 2

 الجغرافٌة الحٌوٌة/ المرحلة األولى . إسم / رمز المقرر.  3

 2922 -2921سنوي /  . الفصل/ السنة. 4

 إسبوعٌاً.( ساعة 2) . عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(. 5

 2922-2921 . تارٌخ إعداد هذا الوصف. 6

 . أهداف المقرر: 7

 إكساب المتعلمٌن المعرفة بمبادئ الجغرافٌة الحٌوٌة. –أ 

 التعرف على مناهج دراسة الجغرافٌة الحٌوٌة. –ب 

 التعرف على المفاهٌم األساسٌة للجغرافٌة الحٌوٌة.  –ج 

 علم الجغرافٌة بالعلوم الحٌاتٌة. تشكٌل معرفة المتعلمٌن فٌربط –د 

 . مخرجات التعلم وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم. 8

 المعرفة والفهم.  -

 المقارنة بٌن إتجاهات دراسة الجغرافٌة الحٌوٌة بحسب التطور التارٌخً لهذا العلم. -أ   

 

 
 

 طرابق التعلٌم والتعلم. 

 طرٌقة اإللقاء واإلستجواب الحً. -
 (. Data Showتضمٌن طرابق التدرٌس إستعمال لتكنولوجٌا التعلٌم )  -
 تشجٌع الطلبة على التعلم الذاتً. -

 طرق التقٌٌم. -ب 

 -أسالٌب )التقوٌم التمهٌدي األختبارات التحرٌرٌة الموضوعٌة مع مالحظة التدرٌسً لشكل النشاط للمتعلم بإعتماد
 التقوٌم الختامً(, ممثالً فً اإلختبارات الفصلٌة والنهابٌة.  -التقوٌم البنابً

 مهارات التفكٌر. –ج 
 التخطٌط.  – 1ج
 التنظٌم. – 2ج
 المراقبة. – 3ج
 التقوٌم. – 4ج

 االختبارات التحرٌرٌة والمالحظة. 

 

 بنٌة المقرر: – 9

األ
 سبوع

ال
 ساعات

مخرجات 
 التعلم المطلوبة

 الوحدة إسم
 /الموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم.

 طرٌقة التقٌٌم.

1 2 
حسب 

 المحتوى.
الجغرافٌة الحٌوٌة 

 تعرٌفها وموضوعها.

 -اإللقاء

 المناقشة.

األختبارات 

 التحرٌرٌة.

2 2 = 
اهمٌة دراسة 
 الجغرافٌة الحٌوٌة.

 -اإللقاء

 المناقشة.
األختبارات 

 التحرٌرٌة

3 2 = 
عالمة الجغرافٌة 

الحٌوٌة بالعلوم الجغرافٌة 
 الطبٌعٌة والعلوم االخرى.

 -اإللقاء

 المناقشة.
األختبارات 

 التحرٌرٌة

4 2 = 
وظٌفٌة الجغرافٌة 

 الحٌوٌة.

 -اإللقاء

 المناقشة.
األختبارات 

 التحرٌرٌة

 الغالف الحٌوي. = 2 5
 -اإللقاء

 المناقشة.
األختبارات 

 التحرٌرٌة

6 2 = 
الغالف اهمٌة 

 الحٌوي.
 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة

األختبارات  -اإللقاءظهور االحٌاء على  = 2 7
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 التحرٌرٌة المناقشة. سطح االرض.

التسلسل الزمنً  = 2 8
 لظهور االحٌاء.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة

اهمٌة دراسة األزمنة   = 2 9
 الجٌولوجٌة.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة

صفات النظام  = 2 19
 الحٌوي.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة

الصفات التركٌبٌة  = 2 11
 والوظٌفٌة

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة

العوامل البٌبٌة  = 2 12
وعالقتها مع الكابنات 

 الحٌة.

 -اإللقاء
المناقشة. 

 الحً.االستجواب 

األختبارات 
 التحرٌرٌة

 -اإللقاء العوامل المناخٌة. = 2 13
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة

 -اإللقاء العوامل المناخٌة. = 2 14
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة

 -اإللقاء التربة والرطوبة. = 2 15
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة

 -اإللقاء التضارٌس. = 2 16
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

العالقات الحٌوٌة  = 2 17
 النباتٌة.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

العالقات الحٌوٌة  = 2 18
 الحٌوانٌة.

 -اإللقاء
المناقشة. 

 االستجواب الحً.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

النظام الحٌوي  = 2 19
 البٌبً.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

 -اإللقاء الكتلة الحٌوٌة. = 2 29
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

اصناف المملكة  = 2 21
 الحٌوانٌة.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

أسس تصنٌف  = 2 22
 المملكة النباتٌة.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

المجتمعات تصنٌف  = 2 23
 المابٌة.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

 -اإللقاء التنوع الحٌوي. = 2 24
المناقشة. 

 االستجواب الحً. 

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

مستقبل الغالف  = 2 25
 الحٌوي.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

معنى التنوع  = 2 26
 الحٌوي.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

اهمٌة التنوع  = 2 27
 الحٌوي.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

فقدان التنوع  = 2 28
 الحٌوي.

 -اإللقاء
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

 -اإللقاء تقٌٌم االثر البٌبً. = 2 29
 المناقشة.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

 -اإللقاء مستقبلٌة.نظرة  = 2 39
المناقشة. 

األختبارات 
 التحرٌرٌة.
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 األستجواب الحً. 

وسابل صٌانة  = 2 31
 المحٌط الحٌوي.

 -اإللقاء
المناقشة. 

 االستجواب الحً.

األختبارات 
 التحرٌرٌة.

   االمتحان. = 2 32

 :األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 ان ٌمٌل الطالب لتدرس الجغرافٌة الحٌوٌة. -1ج

 انً حب الطالب اسلوب مدرس الجغرافٌة الحٌوٌة. -2ج 
 انً تفاعل الطالب مع طرٌقة عرض مادة الجغرافٌة الحٌوٌة. -3ج 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة)المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. 91
 الموهبة-1د 
 المتابعة-2د 
 والدارسة المٌدانٌة(.تحدٌدالعمل)المكتبة -3د 
 جمع المعلومات والبٌانات للظاهرة الجغرافٌة وتحدٌد عالقاتها ببعضها. -4د 

 

 الكتب والمراجع التً ٌوصً بها

 )المجالت العلمٌة , التقارٌر, ...الخ(.

 .المجالت العلمٌة والدورٌات والبحوث فً االختصاص

المراجع االلكترونٌة, مواقع 

 االنترنٌت....الخ.

) والٌوتٌوب(  Googleمواقع االنترنت)الجوجل( 
(YouTube.ووسابل التواصل فً االختصاص ) 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً: 3

 التطوٌر على المحتوى الدراسً بالحذف و اإلضافة واالستبدال. -

 استعمال طرابق تدرٌسٌة حدٌثة حسب طبٌعة المادة ومستوى المتعلمٌن بٌن الحٌن واالخر. -

 (.PowerPointاستعمال وسابل تقوٌمٌة حدٌثة كالتقوٌم البدٌل وااللكترونً والبوربوٌنت) -
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 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة

 قسم الجغرافٌة القسم العلمً / المركز

 التارٌخ القدٌم اسم / رمز المقرر

 اإللكترونً أشكال الحضور المتاحة

 سنوي النظام الدراسً )فصلً / سنوي(

 ساعة39 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(

 2922-2921 تارٌخ إعداد هذا الوصف

 أهداف المقرر : 

ـ ٌهدف الى تعرٌف الطلبة بعلم التارٌخ القدٌم ومجاالته المختلفة وطرق البحث فٌه ومعرفة الفروقات بٌنه وبٌن 1
 العصور االخرى.

ـ ٌهدف هذا المقرر الى اهم الركابز االساسٌة لهذا العلم والتعرف على تغٌر التسمٌات المختلفة التً اطلقت على 2
 العراق. 
 تعرٌف الطلبة على جغرافٌة العراق التارٌخٌة. - 3
 تعرٌف الطلبة بفوارق العصور ما قبل التارٌخ. - 4
 رف العصور ما قبل التارٌخ والعصور التارٌخٌة.تعرٌف الطلبة بطرق التكٌف والتخفٌف من حدة وتط - 5
 تنمٌة قدرة الطلبة على فهم خصابص مشكالت العصور التارٌخٌة.  - 6
 

 مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم : 

 أ. األهداف المعرفٌة :
 ان ٌتعرف الطلبة على علماء التارٌخ واهم تطورات فً نشأة الحضارة.        -1أ
 أن ٌمٌز الطلبة بٌن اماكن التركز الربٌس والثانوي للمشاكل وكٌفٌه اٌجاد المعالجات االنٌه كحلول مؤقته للمشكلة.  -2أ
 أن ٌفرق الطلبة بٌن عصور ما قبل التارٌخ والعصور التارٌخٌة.  -3أ
 تمكٌن الطلبة من كتابه البحوث فً مجال التارٌخ القدٌم.  -4أ
 اهم مصادر علم التارٌخ .ان ٌكتب الطلبة عن   -5أ
 تمكٌن الطلبة من مناقشه وتوضٌح اهمٌه الحفاظ على تارٌخ المدٌنة فً حٌاتهم .  -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر :  -ب
 تمكٌن الطلبة من االلمام بالمواضٌع التارٌخٌة واالسس التً تقوم علٌها . – 1ب 
 الدراسٌة بواقع الطلبة .محاولة ربط مفردات المادة  – 2ب 
 تأهٌل الطلبة لٌكونوا باحثٌن فً مجال تارٌخ العراق القدٌم.        - 3ب 

 األهداف الوجدانٌة :  –ج 
 القدرة على ان ٌعطً الطلبة اكبر قدر ممكن من االمثلة حول الموضوع . - 1ج
 امكانٌة تغٌٌر الحالة الذهنٌة للطلبة بتغٌر المواقع . -2ج
 كار جدٌدة ومثٌرة تفً موضوع الدرس الكترونٌا.طرح اف -3ج
 تقوٌة الطلبة استعمال مهارة التنظٌم االلكترونً .-4ج  
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 د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (: 
 أهٌلهم للتطبٌق فً المدارس .تحقٌق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت وت-1د
 تشجٌع الطلبة على مهاره طرح األسبلة .-2د
 تدرٌب الطلبة على تنمٌه المفاهٌم والمصطلحات فً التارٌخ القدٌم .-3د
  تشجٌع الطلبة على تدوٌن المالحظات اثناء الدرس واجراء البحوث المتعلقة بالعراق القدٌم.-4د 

 طرابق التعلٌم والتعلم : 

 المحاضرات االلكترونٌة -
 استعمال العصف الذهنً فً تنمٌه المهارات . -
 أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -

 طرابق التقٌٌم : 

 .اختبار الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة . 1
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 2
 .اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة .3

 

 بنٌة المقرر : 

األ
 سبوع

ال
 ساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم

طرٌقة 
 التقٌٌم

1 2 
التعرف على 

 جغرافٌة العراق التارٌخٌة

الفصل األول / الموقع 
,التضارٌس ,التكوٌن 
الجٌولوجً ,انهار العراق 

 ,المناخ

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة 

2 2 
التعرف على أهداف 

 فً معنى التارٌخ

الفصل الثانً/عصور 
التارٌخٌة والعصور ما قبل 

 التارٌخ

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

3 2 
التعرف على 

 التارٌخٌةمصطلح مدونات 
المحاضرا تدوٌن التارٌخ  

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

4 2 

نصوص التقاوٌم, جداول  المدونات التارٌخٌة
الملوك, جداول التارٌخ 
التعاصري ,حولٌات وكتب 

 االخبار

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

5 2 
التعرف على 

 النصوص التارٌخٌة 
التارٌخ علم من العلوم 

 االنسانٌة 
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

7 2 
المحاضرا التقوٌم فً العراق القدٌم التعرف على التقوٌم 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

8 2 
التعرف على تارٌخ 
السنٌن فً الفترات 

 المختلفة 

تارٌخ السنن حسب 
 الحوادث 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

اختبارات 
 الكترونٌة

9 2 

التعرف على تارٌخ 
 السنٌن فً العصور القدٌمة  

العوامل المتحكمة فً 
المناخ تارٌخ السنٌن حسب حكم 
الملوك,تارٌخ السنٌن باسم 

 اللٌمو

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
0 

2 
التعرف على مصادر 
معلومات عن تارٌخ العراق 

 القدٌم

الفصل الثالث/التنقٌبات 
 االثرٌة

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
1 

2 
التعرف على 

 التنقٌبات
المحاضرا التنقٌب والتلول االثرٌة

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة
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1
2 

2 
التعرف على الطبقة 

 االثرٌة والدور الحضاري 
الطبقة االثرٌة ,عملٌة 

 التنقٌب عن االثار
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
3 

2 
التعرف على تسمٌه 

 االدوار
المحاضرا تسمٌة االدوار الحضارٌة

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
4 

2 
التعرف على تارٌخ 

 االثار المكتشفة
تحدٌد أزمنه وتسلسل 

 االدوار الحضارٌة
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
5 

2 
التعرف على تسلسل 

 طبقات االثرٌة 
المحاضرا تسلسل طبقات االثرٌة

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
6 

2 
التعرف على 

 نصوص التارٌخٌة 
المحاضرا النصوص المسمارٌة 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
7 

2 
التعرف على تسلسل 

 االدوار التارٌخٌة 
المحاضرا االرصاد الفلكٌة

 االلكترونٌةت 
اختبارات 

 الكترونٌة

1
8 

2 
التعرف على العراق 
 فً عصور ما قبل التارٌخ 

الفصل الرابع/عصور ما 
قبل التارٌخ والعصر الشبٌه 

 بالكتابً

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
9 

2 
التعرف على العصور 

 الحجرٌة
المحاضرا العصر الحجري القدٌم 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
0 

2 
التعرف على العصور 

 الوسٌط
المحاضرا العصر الحجري الوسٌط

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
1 

2 
التعرف على العصور 

 الحدٌث
المحاضرا العصر الحجري الحدٌث

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
2 

2 
التعرف على العصور 

 المعدنً
المحاضرا العصر الحجري المعدنً

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
3 

2 
التعرف على الفترة 
التً ظهرت العالمات 

 الصورٌة

المحاضرا العصر الشبٌه بالكتابً
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
4 

2 
التعرف على جوانب 
من حضارة العراق فً 

 عصور ما قبل التارٌخ 

المحاضرا اآلالت واالدوات الحجرٌة 
 االلكترونٌةت 

اختبارات 
 الكترونٌة

2
5 

2 
التعرف على 

 مصطلح الفخار  
المحاضرا الفخار 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
6 

2 
التعرف على 

 مصطلح االختام
المحاضرا االختام

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
7 

2 
المحاضرا اختراع الكتابة  التعرف على الكتابة

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
8 

2 
التعرف على االقوام 

 العراقٌة القدٌمة ولغاتها
الفصل الخامس/االقوام 
العراقٌة القدٌمة فً عصور ما 

 قبل التارٌخ

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
9 

2 
التعرف على 

 السومرٌون 
المحاضرا السومرٌون ولغتهم 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

3
0 

2 
التعرف على االقوام 

 الجزرٌة  
المحاضرا االقوام الجزرٌة ولغاتها

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

 

 البنٌة التحتٌة

 م .1992سلٌمان, عامر موجز التارٌخ السٌاسً )العراق فً التارٌخ القدٌم(, الكتب المقررة المطلوبة
 

 م.1988تقً ,الوطن العربً فً العصور الحجرٌة, الدباغ, المراجع الربٌسٌة )المصادر(
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الكتب والمراجع التً ٌوصى بها 
 )المجالت العلمٌة ,التقارٌر ,.....(

جمٌع المصادر المناخٌة الحدٌثة العربٌة واالجنبٌة فً مجال تارٌخ العراق 
 القدٌم.

المراجع االلكترونٌة ,مواقع 
 االنترنٌت ,.....

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/32
ara.pdf-9429/9789240006119  

 

خطة تطوٌر المقرر 
 الدراسً 

جامعات العراقٌة تم اعتماد مفردات مشروع تطوٌر وتحدٌث مناهج التارٌخٌة فً ال
(2915/2916) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240006119-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240006119-ara.pdf
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 كلٌة التربٌة للبنات /تكرٌت جامعة  المؤسسة التعلٌمٌة .33

 الجغرافٌةقسم  القسم العلمً / المركز .34

 اوراسٌاجغرافٌة  اسم / رمز المقرر .35

 اإللكترونً أشكال الحضور المتاحة .36

 سنوي وي(سن/  ًفصلالنظام الدراسً ) .37

 39 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .38

 0200-0202 تارٌخ إعداد هذا الوصف .39

 :  أهداف المقرر .49

تعرٌةةف الطلبةةة بمواقةةع كةةل مةةن قةةارتً عسةةٌا واوربةةا علةةى الخرٌطةةة ومعرفةةة خطةةوط الطةةول ودوابةةر العةةرض لكةةل منهمةةا  -أ
. 

الموقةةةةع لكةةةةل مةةةةن القةةةةارتٌن , ومعرفةةةةة الظةةةةواهر الطبٌعٌةةةةة والبشةةةةرٌة لكةةةةل تنمٌةةةةة قةةةةدرة الطلبةةةةة علةةةةى فهةةةةم خصةةةةابص  -ب
 منهما . 

الةةةدول التةةةً تتكةةةون منهةةةا قةةةارتً عسةةةٌا واوربةةةا , ومعرفةةةة اكسةةةاب الطلبةةةة المعةةةارف واالفكةةةار علةةةى التعةةةرف علةةةى اهةةةم  -ج 
 مواقعها على الخرٌطة .

 طبٌعٌة وبعض الدول علٌها .من رسم خارطتً القارتٌن وتعٌٌن بعض الظاهرات التمكٌن الطلبة  -د
 

 :  مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .41

 :األىداف المعرفية أ. 

 .      على األهمٌة اإلقلٌمٌة للقارتٌن بالنسبة لقارات العالم ان ٌتعرف الطلبة   -1أ
 .الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة بٌن القارتٌن أن ٌمٌز الطلبة بٌن   -2أ
 .الظواهر الطبٌعٌة من جبال وانهار وموقعها فً أي من القارتٌن أن ٌفرق الطلبة بٌن   -3أ
 .جغرافٌة اإلقلٌمٌة من كتابه البحوث فً مجال ال الطلبةتمكٌن   -4أ
 . ممٌزات القارتٌن والمقارنة فٌما بٌنهاان ٌكتب الطلبة عن   -5أ
 . لكل ظاهرة جغرافٌة فً القارتٌن على الخرٌطةمعرفة المواقع الجغرافٌة من  الطلبةتمكٌن   -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر :  -ب
 تمكٌن الطلبة من االلمام بالمواضٌع الخاصة بالجغرافٌة اإلقلٌمٌة . – 1ب 
 محاولة ربط مفردات المادة الدراسٌة بواقع الطلبة . – 2ب 
  مادة الجغرافٌةتأهٌل الطلبة لٌكونوا باحثٌن ومدرسٌن فً   - 3ب 

 األهداف الوجدانٌة :  –ج 
 القدرة على ان ٌعطً الطلبة اكبر قدر ممكن من االمثلة حول الموضوع . - 1ج
 امكانٌة تغٌٌر الحالة الذهنٌة للطلبة بتغٌر المواقع . -2ج
 طرح افكار جدٌدة ومثٌرة تفً موضوع الدرس الكترونٌا. -3ج
 التنظٌم االلكترونً .تقوٌة الطلبة استعمال مهارة -4ج
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 : د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (
 . للتطبٌق فً المدارس وتأهٌلهمتحقٌق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت -1د
 األسبلة .تشجٌع الطلبة على مهاره طرح -2د
 الجغرافٌة اإلقلٌمٌة ودراسة القارات.تدرٌب الطلبة على تنمٌه المفاهٌم والمصطلحات فً -3د
  .كل قارة ب المتعلقةواجراء البحوث  تشجٌع الطلبة على تدوٌن المالحظات اثناء الدرس-4د 

 :  طرابق التعلٌم والتعلم

 المحاضرات االلكترونٌة -
 المهارات .استعمال العصف الذهنً فً تنمٌه  -
 أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -
  عرض الخرابط الخاصة بكلتا القارتٌن . -

 :  طرابق التقٌٌم

 .اختبار الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة . 1
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 2
 للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة ..اعطاء درجات 3

 

 :  بنٌة المقرر .42

األ

 سبوع

ال

 ساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

1 2 

التعرف على 
الجغرافٌة الطبٌعٌة لقارة 

 اسٌا
والموقع والمساحة 

 والوصف العام

أوالً  : الجغرافٌة الطبٌعٌة 
 لقارة اسٌا

الموقع والمساحة  -1
 والوصف العام

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 2
 تضارٌس قارة اسٌا

 التضارٌس -2
المحاضرا

 االلكترونٌةت 
 اختبارات

 الكترونٌة
التعرف على مناخ  2 3

 قارة اسٌا
 المناخ -3

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على التربة  2 4
 فً قارة اسٌا 

 التربة  -4
المحاضرا

 االلكترونٌةت 
 اختبارات

 الكترونٌة
التعرف على النبات  2 5

 الطبٌعً فً قارة اسٌا 
 النبات الطبٌعً  -5

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

7 2 
التعرف على 

البشرٌة لقارة الجغرافٌة 
 عسٌا والسكان

ثانٌاً : الجغرافٌة البشرٌة 
 السكان -1لقارة عسٌا 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

التعرف على الزراعة  2 8
 فً قارة اسٌا

 الزراعة  -2
المحاضرا

 االلكترونٌةت 
 اختبارات

 الكترونٌة

9 2 
التعرف على 

الصناعة والمعادن فً قارة 
 اسٌا

 الصناعة والمعادن -3
المحاضرا

 االلكترونٌةت 
 اختبارات

 الكترونٌة

1

0 
التعرف على النقل  2

 والتجارة فً قارة اسٌا
 النقل والتجارة -4

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

1 
2 

التعرف على 
الجغرافٌة اإلقلٌمٌة لدول 

 قارة اسٌا

ثالثاً : الجغرافٌة اإلقلٌمٌة 
 اسٌالدول قارة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة
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1

2 
2 

التعرف على الشرق 
الٌابان قطر ممثل  -األقصى

 لإلقلٌم

 -الشرق األقصى -1
 الٌابان قطر ممثل لإلقلٌم

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

3 
2 

التعرف على جنوب 
بورما قطر  -شرق اسٌا

 ممثل لإلقلٌم

 -اسٌاجنوب شرق  -2
 بورما قطر ممثل لإلقلٌم

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

4 
2 

التعرف على جنوب 
الهند قطر ممثل  -اسٌا 

 لإلقلٌم

الهند  -جنوب اسٌا  -3
 قطر ممثل لإلقلٌم

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

5 
2 

التعرف على جنوب 
اٌران قطر  -غرب اسٌا 

 ممثل لإلقلٌم

 -جنوب غرب اسٌا  -4
 اٌران قطر ممثل لإلقلٌم

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

6 
2 

التعرف على 
الجغرافٌة الطبٌعٌة لقارة 

 اوربا 

رابعاً  : الجغرافٌة 
 الطبٌعٌة لقارة اوربا 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

7 
2 

التعرف على الموقع 
والمساحة والوصف العام 

 لقارة اوربا

الموقع والمساحة  -1
 والوصف العام

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

8 
التعرف على  2

 تضارٌس قارة اوربا
 التضارٌس -2

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

9 
التعرف على مناخ  2

 قارة اوربا
 المناخ -3

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

0 
التعرف على التربة  2

 فً قارة اوربا
 التربة  -4

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

1 
التعرف على النبات  2

 الطبٌعً فً قارة اوربا
 النبات الطبٌعً  -5

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

2 
2 

التعرف على 
الجغرافٌة البشرٌة لقارة 

 اوربا
 وسكان قارة اوربا

خامساً : الجغرافٌة 
 البشرٌة لقارة اوربا

 السكان -1

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

3 
التعرف على الزراعة  2

 فً قارة اوربا
 الزراعة  -2

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

4 
2 

التعرف على 
الصناعة والمعادن فً قارة 

 اوربا
 الصناعة والمعادن -3

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

5 
التعرف على النقل  2

 والتجارة فً قارة اوربا
 النقل والتجارة -4

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

6 
2 

التعرف على 
الجغرافٌة اإلقلٌمٌة لدول 

 اورباقارة 

سادساً : الجغرافٌة 
 اإلقلٌمٌة لدول قارة اوربا

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2
التعرف على غرب  2

فرنسا قطر ممثل  -اوربا
فرنسا  -غرب اوربا -1

 قطر ممثل لإلقلٌم
المحاضرا

 االلكترونٌةت 
 اختبارات

 الكترونٌة
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 لإلقلٌم 7

2

8 
2 

التعرف على شمال 
قطر ممثل  السوٌد -اوربا

 لإلقلٌم

السوٌد  -شمال اوربا -2
 قطر ممثل لإلقلٌم

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

9 
2 

التعرف على وسط 
بولندا قطر ممثل  -اوربا 

 لإلقلٌم

بولندا  -وسط اوربا  -3
 قطر ممثل لإلقلٌم

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

3

0 
2 

التعرف على جنوب 
اسبانٌا قطر ممثل  -اوربا 

 لإلقلٌم

اسبانٌا  -جنوب اوربا  -4
 قطر ممثل لإلقلٌم

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

 

 البنٌة التحتٌة .43

 الكتب المقررة المطلوبة -3
اوراسةةةةٌا دراسةةةةة فةةةةً المظةةةةاهر الجغرافٌةةةةة العامةةةةة     د. سةةةةعٌد عبٌةةةةد  -

 جودة 

المراجع الربٌسٌة  -4

 )المصادر(
د. هاشم خضٌر  جغرافٌة اوراسٌا دراسة فً الجغرافٌة العامة واإلقلٌمٌة  -
 الجنابً

الكتةةةةب والمراجةةةةع التةةةةً ٌوصةةةةى  (3

بهةةةا )المجةةةالت العلمٌةةةة ,التقةةةارٌر 

)....., 

 الجغرافٌة اإلقلٌمٌة    د. فتحً محمد أبو عٌانة ـ 1
 جغرافٌة اوربا اإلقلٌمٌة   د. جودة حسنٌن جودةـ 2
 من منظور جغرافً   د. فتحً محمد مصٌلحً جغرافٌة اوراسٌاـ 3

المراجةةةةةةع االلكترونٌةةةةةةة ,مواقةةةةةةع  (4

 االنترنٌت ,.....
 ال ٌوجد  

 

خطةةةةةةةةة تطةةةةةةةةوٌر المقةةةةةةةةرر  .44

  الدراسً

 % مادة جدٌدة لم تدرس فً الدورات السابقة29تطوٌر المقرر بإضافة حوالً  -1
 حذف بعض األرقام غٌر المؤشرة فً أساس المنهج  -2
 لألقالٌمحذف التفاصٌل الدقٌقة المتشابهة بٌن الدول الممثلة  -3
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 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة

 قسم الجغرافٌة القسم العلمً / المركز

 جغرافٌة السكان اسم / رمز المقرر

 اإللكترونً أشكال الحضور المتاحة

 سنوي الدراسً )فصلً / سنوي(النظام 

 ساعة03 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(

 0300-0302 تارٌخ إعداد هذا الوصف

 أهداف المقرر : 

ـ ٌهدف الى تعرٌف الطلبة بعلم السكان  ومجاالته المختلفة وطرق البحث فٌه ومعرفة الفروقات بٌنه وبٌن العلوم االخرى 2
. 

الركائز االساسٌة لهذا العلم والتعرف على اهمٌة واهداف دراسة جغرافٌة السكان وعالقتها ـ ٌهدف هذا المقرر الى اهم 0
 بالعلوم االخرى .

تعرٌف الطلبة بتاثٌر دراسة السكان واثارها على حاضر ومستقبل مدخالت ومخرجات العلم المذكور خدمتا للسكان  - 0
 واستقرارهم .

 سته وتطبٌقه عنه فً العلوم االخرى .تعرٌف الطلبة بفوارق علم السكان ودرا - 4
تعرٌف الطلبة بطرق استخدام الخصائص والوسائل والمعادالت المعنٌة والبحث الجغرافً عن الظواهر البشرٌة  - 5

 المحٌطة بالسكان حالٌاً ومستقبالً ومجاالت البحث عنها ووضع الحلول لها .
 تنمٌة قدرة الطلبة على فهم خصائص علم السكان .  - 6
 

 مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم : 

 . األهداف المعرفٌة :أ
 ان ٌتعرف الطلبة على علماء جغرافٌة السكان والنظرٌات المتعلقة بها .        -2أ
 مشكلة.أن ٌمٌز الطلبة بٌن اماكن التركز الرئٌس والثانوي للمشاكل وكٌفٌه اٌجاد المعالجات االنٌه كحلول مؤقته لل  -0أ
 أن ٌفرق الطلبة بٌن علم السكان والدٌموغرافٌا .  -0أ
 تمكٌن الطلبة من كتابه البحوث فً مجال السكان .  -4أ
 ان ٌكتب الطلبة عن اهم مصادر علم الجغرافٌا بعامة والسكان منها بخاصة .  -5أ
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بالدراسات السكانٌة واثارها المستقبلٌة فً تمكٌن الطلبة من مناقشه وتوضٌح اهمٌه دراسة الموضوعات المتعلقة   -6أ
 المجتمع .

 :  األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 تمكٌن الطلبة من االلمام بالمواضٌع السكانٌة واالسس التً تستند علٌها فً الدراسة . – 2ب 
 محاولة ربط مفردات المادة الدراسٌة بواقع الطلبة . – 0ب 
 ونوا باحثٌن فً مجال جغرافٌة السكان .      تأهٌل الطلبة لٌك  - 0ب 

  األهداف الوجدانٌة : –ج 
 القدرة على ان ٌعطً الطلبة اكبر قدر ممكن من االمثلة حول الموضوع . - 2ج
 امكانٌة تغٌٌر الحالة الذهنٌة للطلبة بتغٌر المواقع . -0ج
 طرح افكار جدٌدة ومثٌرة تفً موضوع الدرس الكترونٌا. -0ج
 تقوٌة الطلبة استعمال مهارة التنظٌم االلكترونً .-4ج  

 د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (: 
 تحقٌق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت وتأهٌلهم للتطبٌق فً المدارس .-2د
 على مهاره طرح األسئلة .تشجٌع الطلبة -0د
 تدرٌب الطلبة على تنمٌه المفاهٌم والمصطلحات فً علم السكان .-0د
  تشجٌع الطلبة على تدوٌن المالحظات اثناء الدرس واجراء البحوث المتعلقة بالسكان .-4د 

 طرابق التعلٌم والتعلم : 

 المحاضرات االلكترونٌة -
 المهارات .استعمال العصف الذهنً فً تنمٌه  -
 أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -
 

 طرابق التقٌٌم : 

 .اختبار الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة . 2
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 0
 فً المحاضرات االلكترونٌة ..اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة 0

 

 بنٌة المقرر : 

األ
 سبوع

السا
 عات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو الموضوع
طرٌقة 

 التعلٌم
طرٌقة 

 التقٌٌم

1 2 
المدخل الى علم 

 السكان
المحاضرا مدخل علم السكان

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة 

 مفهوم علم السكان 2 2
المحاضرا السكانمفهوم علم 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

3 2 
اهمٌة الدراسات 

 السكانٌة
التعرف على اهمٌة 

 الدراسات السكانٌة
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

4 2 
مصادر البٌانات 

 السكانٌة 
المحاضرا مصادر البٌانات السكانٌة

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

5 2 
نظرٌات النمو 

 السكانً 
التعرف على نظرٌات 

 النمو السكانً
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

7 2 
خصائص وتركٌب 

 السكان
دراسة خصائص وتركٌب 

 السكان
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

8 2 
التركٌب العمري 

 والنوعً للسكان
التعرف على التركٌب 
العمري والنوعً للسكان 

 واهمٌته الدٌموغرافٌا  

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة
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9 2 
توزٌع السكان بٌن 

 الرٌف والحضر
الكشف عن توزٌع السكان 

 بٌن الرٌف والحضر  
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
0 

2 
الحجم االمثل دراسة  الحجم االمثل للسكان

 للسكان
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
1 

2 
معرفة نمو السكان فً  نمو السكان فً العالم

 العالم واثاره المستقبلٌة
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
2 

2 
المحاضرا اهمٌة الهرم السكانً  الهرم السكانً

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
3 

2 
التوزٌع الجغرافً 

 للسكان
التعرف على اهمٌة دراسة 
التوزٌع الجغرافً للسكان فً 

 العالم

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
4 

2 
العوامل المؤثرة 

 بتوزٌع السكان وكثافته
الكشف عن ابرز العوامل 

 المؤثرة بتوزٌع السكان وكثافته
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
5 

2 
عناصر التغٌرات 

 السكانٌة
التعرف على اهم عناصر 

 التغٌرات السكانٌة 
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
6 

2 
اهمٌة الخصوبة السكانٌة  الخصوبة السكانٌة 

 على النمو السكانً 
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
7 

2 
دراسة الوفٌات واثراها  الوفٌات

على تباٌن حجوم السكان فً 
 العالم 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
8 

2 
التعرف على عامل  الهجرة

الهجرة واثره على النمو السكانً 
 فً العالم

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
9 

2 
مقاٌٌس الخصوبة 

 السكانٌة 
 توضٌح اهم المقاٌٌس
المستخدمة فً استخراج 

 الخصوبة السكانٌة

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
0 

2 
التعرف على مقٌاس  مقٌاس الوالدات

 الوالدات الخام 
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
1 

2 
التعرف على مقٌاس  مقٌاس الوفٌات

 الوفٌات الخام 
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
2 

2 
التعرف على مقٌاس  مقٌاس الهجرة 

 الهجرة بانواعها المختلفة
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
3 

2 
التعرف على وتغٌر  الزواج 

الزواج واثره على الخصوبة 
 السكانٌة

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
4 

2 
دراسة السكان اهمٌة  السكان والتنمٌة

 والتنمٌة فً العالم
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
5 

2 
السكان وعالقته 

 بالغذاء
دراسة السكان وعالقته 

 بالغذاء
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
6 

2 
دراسة التنمٌة والخصوبة  التنمٌة والخصوبة

 واثرهما على النمو السكانً
المحاضرا

 االلكترونٌةت 
اختبارات 

 الكترونٌة

2
7 

2 
التعرف على اهمٌة التنمٌة  التنمٌة و التعلٌم 

 و التعلٌم  فً المجتمع
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
8 

2 
دراسة اثر التنمٌة على  التنمٌة و الصحة 

 الصحة 
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
9 

2 
معرفة اثر التنمٌة على فئة  الشبابالتنمٌة و 

 الشباب 
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

3
0 

2 
معرفة اهمٌة الدراسات  السٌاسٌات السكانٌة

 السكانٌة فً العالم
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة
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 البنٌة التحتٌة

 الكتب المقررة المطلوبة

 جغرافٌة السكان / منهجً 
 دراسات فً علم السكان / مصدري 

 الكتاب المنهجً لجغرافٌة السكان / طه حمادي الحدٌثً - المراجع الربٌسٌة )المصادر(

الكتب والمراجع التً ٌوصى 
بها )المجالت العلمٌة ,التقارٌر 

)....., 

جمٌع المصادر السكانٌة الحدٌثة العربٌة واالجنبٌة فً مجال علم السكان و 
 الدٌمغرافٌا

المراجع االلكترونٌة ,مواقع 
 االنترنٌت ,.....

adel.taha@tu.edu.iq 

 

خطة تطوٌر المقرر 
 الدراسً 

 تم اعتماد مفردات مشروع تطوٌر وتحدٌث مناهج الجغرافٌة فً الجامعات العراقٌة
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 وصف الوقرر

 عبِؼخ رىو٠ذ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 لَُ اٌغغواف١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .11

 فوائظ ِٛضٛػ١خ  اٍُ / هِي اٌّموه .11

 االٌىزوٟٚٔ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .12

 ِموه ٍٕٛٞ  اٌفظً / إٌَخ .13

 ٍبػخ 31 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .14

 2922-2921  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .15

 

 أ٘لاف اٌّموه .16

 ومعالجاتها ضمن بيئة الواقع .تنمية قدرة الطلبة على فهم خصائص ومشكالت مادة الخرائط الموضوعية واسبابها  -4

 اكتساب الطلبة المعارف واالفكار على التعرف على اىم مصادر الحصول على بيانات واحداثيات تختص في رسم الخرائط. -5

 تمكين الطلبة في فهم القواعد االساسية لمادة الخرائط الموضوعية وتفعيل دورىا في تنميتها على ارض الواقع. -6

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم

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

 ؛البرنامج.

 ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه  - 9
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ
 اْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ ػٍّبء اٌقوائظ .-1أ
 1رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ رطج١ك ِب ٘ٛ فٟ ِزٕبٚي ِٛضٛػبد اٌغغواف١خ ٚرطج١مبرٙب اٌزؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ -2أ
 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌّظبكه اٌغغواف١خ اٌّّٙخ لل٠ّبً ٚؽل٠ضبً . -3أ
 1ثقبطخ  اٌطبٌجبد ثىً ِب رَؼٝ  اٌغغواف١خ ا١ٌٗ فلِخ ٌإلَٔبْ ثقبطخ ٚاٌؼٍَٛ األفوٜ رؼ١ٍُ-4أ

 
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ االٌّبَ ثبٌّٛاض١غ اٌقبطخ ثبٌقوائظ اٌّٛضٛػ١خ  ٚاالٌٍ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب. – 1ة

 1ِؾبٌٚخ هثظ ِفوكاد اٌّبكح اٌلها١ٍخ ثٛالغ اٌطٍجخ   – 2ة

 رب١ً٘ اٌطٍجخ ١ٌىٛٔٛا ثبؽض١ٓ فٟ ِغبي اٌقوائظ . – 3ة

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  -ط

 اٌملهح ػٍٝ اْ ٠ؼطٟ اٌطٍجخ اوجو لله ِّىٓ ِٓ االِضٍخ ؽٛي اٌّٛضٛع .– 1ط

 اِىب١ٔخ رغ١و اٌؾبٌخ اٌن١ٕ٘خ ٌٍطٍجخ ثزغ١و اٌٛالغ . – 2ط

 طوػ افىبه عل٠لح ِٚض١وح رفٟ ِٛضٛع اٌلهً االٌىزو١ٔٚب . – 3ط

 رم٠ٛخ اٌطٍجخ اٍزؼّبي ِٙبهاح اٌزٕظ١ُ االٌىزوٟٚٔ . – 4ط
 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. .اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍك -ك 

 ؾً اٌّشىالد ٚرب١ٍُ٘ٙ ٌٍزطج١ك فٟ اٌّلاهً .رؾم١ك َِز٠ٛبد االكهان اٌؼمٍٟ ٌلٜ اٌطٍجخ ٌ – 1ك

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ِٙبهاد طوػ االٍئٍخ . – 2ك

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد ٚاٌوِٛى ٚاالٌٛاْ  فٟ اٌقوائظ . – 3ك

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رل٠ٚٓ اٌّالؽظبد اصٕبء اٌلهً ٚاعواء اٌجؾٛس اٌّزؼٍمخ ثبٌقوائظ  . – 4ك

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 اٌّؾبضواد االٌىزو١ٔٚخ . -
 اٍزؼّبي اٌؼظف اٌنٕٟ٘ فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد . -
 اٍٍٛة إٌّبلشخ فٟ اٌّؾبضوح ا١ِٛ١ٌخ االٌىزو١ٔٚخ . -

 طوائك اٌزم١١ُ   

 افجبه اٌطٍجخ ثبالِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌفظ١ٍخ االٌىزو١ٔٚخ . -1

 اٌّؾبضوح ا١ِٛ١ٌخ االٌىزو١ٔٚخ .ِٕؼ كهعبد ٌٍؾضٛه فٟ  -2

 اػطبء كهعبد ٌٍّشبهوبد فٟ إٌّبلشبد ٚاٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌّؾبضواد االٌىزو١ٔٚخ . -3
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اٌَب 1

 ػبد
ِقوعبد 

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح 

 / أٚ اٌّٛضٛع
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼوف ػٍٝ  2 2

 ِفَٙٛ اٌقوائظ 
فوائظ 

ِٛضٛػ١خ 

 رؼو٠فٙب

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌزؼوف ػٍٝ  2 3

 رظ١ٕف اٌقوائظ
رظ١ٕف 

 اٌقوائظ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
 اٌزؼوف ػٍٝ 2 4

 اٌقبهطخ اٌغ١ٌٛٛع١خ
اٌقبهطخ 

 اٌغ١ٌٛٛع١خ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
 اٌزؼوف ػٍٝ 2 5

 ِىٛٔبد اٌقبهطخ 
ِىٛٔبد 

اٌقبهطخ 

 اٌغ١ٌٛٛع١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ

 اٌزؼوف ػٍٝ 2 6

 اٌؼظٛه اٌغ١ٌٛٛع١خ
اٌؼظٛه 

 اٌغ١ٌٛٛع١خ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
 اٌزؼوف ػٍٝ 2 7

 اٌط١بد
اٌّؾبضواد  اٌط١بد

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ

 اٌزؼوف ػٍٝ 2 8

 اٌفٛاٌك
اٌّؾبضواد  اٌفٛاٌك

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
 اٌزؼوف ػٍٝ 2 9

 رظ١ٕف اٌفٛاٌك
رظ١ٕف 

 اٌفٛاٌك

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

1 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 اٌفبطً
اٌّؾبضواد  اٌفبطً

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

1 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

اٌقوائظ 

 اٌغ١ِٛٛفٛع١خ

اٌقوائظ 

 اٌغ١ِٛٛفٌٛٛع١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

2 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

أٛاع شىً ٍطؼ 

 االهع

أٛاع شىً 

 ٍطؼ االهع

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

3 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 فطٛط اٌَّؼ
فطٛط 

اٌَّؼ 

 اٌغ١ِٛٛهفٌٛغ١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

4 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 فوائظ اٌطمٌ
فوائظ 

 اٌطمٌ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

5 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 فوائظ إٌّبؿ
فوائظ 

 إٌّبؿ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

6 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 فوائظ اٌَىبْ
فوائظ 

 اٌَىبْ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

7 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 فوائظ اٌّلْ
فوائظ 

 اٌّلْ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

8 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 اٌّواوي اٌزغبه٠خ
اٌّواوي 

 اٌضب٠ٛٔخ اٌزغبه٠خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد اٌّؾبضواد فوائظ  اٌزؼوف ػٍٝ 12
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 البنٌة التحتٌة  .12

 1991د .فالح شاكر اسود/ الخراءط الموضوعٌة /جامعة بغداد / ـ الكتب المقررة المطلوبة 2

 الخرابط الموضوعٌة والعملٌة , فالح شاكر اسود , مكً محمد عزٌز ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  0
 

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى 
بها                 ) المجالت العلمٌة , 

 التقارٌر ,....  (

 محمد سلٌم قربوج / الخرابط الموضوعٌة الرقمٌة -1
 الجغرافٌةناصر بن محمد سلمى / الخرابط الموضوعٌة ونظم المعلومات  -2
 

ب ـ المراجع االلكترونٌة, مواقع 
 االنترنٌت ....

https://www.technnew.com/2016/10/blog-
post_28.html?m=1 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13

 

رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٚو١ف١خ اٌزٛاطً ِغ اٌّغالد اٌؼوث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ ٌالطالع غٍٝ افو 

 االٌىزو١ٔٚخ االٌىزو١ٔٚخ اٌزٛى٠ؼبد فوائظ اٌزٛى٠ؼبد 9
2

1 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 أٛاع اٌوِٛى
أٛاع  

 اٌوِٛى

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

1 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 أٛاع هِٛى اٌقظ
أٛاع 

 هِٛى اٌقظ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

2 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

اٌزٛى٠غ ثبٌوِٛى 

 إٌَج١خ

اٌزٛى٠غ 

 ثبٌوِٛى إٌَج١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

3 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

فبهطخ اٌلٚائو 

 إٌَج١خ

فبهطخ 

 اٌلٚائو إٌَج١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

4 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 اٌّوثؼبد إٌَج١خ
اٌّوثؼبد 

 إٌَج١خ

 اٌّؾبضواد

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

5 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 اٌّضٍضبد إٌَج١خ
اٌّضٍضبد 

 إٌَج١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

6 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 اٌىواد ٚاٌّىؼجبد
اٌّؾبضواد  اٌىواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

7 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 اٌّىؼجبد
اٌّؾبضواد  اٌّىؼجبد

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

8 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

 اٌقوائظ طجٛغوافجخ
اٌقوائظ 

 اٌطجٛغواف١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

9 

 اٌزؼوف ػٍٝ 2

ا١ّ٘خ اٌقوائظ 

 طجٛغوافجخ

ا١ّ٘خ 

اٌقوائظ 

 اٌطجٛغواف١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ

3

1 

 اٌزؼوف ػٍٝ 

اٌوِٛى اٌَّزؼٍّخ 

 فٟ اٌقوائظ

اٌوِٛى 

اٌَّزؼٍّخ فٟ 

اٌقوائظ 

 اٌطجٛغواف١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
افزجبهاد 

 االٌىزو١ٔٚخ
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اٌجؾٛس ٚاٌَّزغلاد ف١ّب ٠قض ِشبوً اٌقوائظ اٌّٛضٛػ١خ ٚو١ف١خ رط٠ٛو اٌج١بٔبد ٚاالؽلاص١بد ٌزطٛه اٌقوائظ ػٓ 

 RSٚاالٍزشؼبه ػٓ ثؼل   Gisطو٠مخ هثطٙب ِغ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ 

 

 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة

 الجغرافٌةقسم  القسم العلمً / المركز

 السٌرة النبوٌة اسم / رمز المقرر

 اإللكترونً أشكال الحضور المتاحة

 سنوي النظام الدراسً )فصلً / سنوي(

 ساعة39 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(

 2922-2921 تارٌخ إعداد هذا الوصف

 أهداف المقرر : 

 واالحداث الحافلة خالل حٌاته .ـ ٌهدف الى تعرٌف الطلبة بعلم التارٌخ فً عهد النبوي 1
 ـ ٌهدف هذا المقرر الى اهم الركابز االساسٌة لهذا العلم والتعرف نشأة والجذور االولى لحٌاة الرسول)ص(.2
 تعرٌف الطلبة على نضج الرسول)ص( حتى نزول الوحً )علٌة السالم(. - 3
 تعرٌف الطلبة بفوارق عهد الرسول فً مكة . - 4
 بطرق التكٌف والتخفٌف من حدة وتطرف فً هذا المجال .  تعرٌف الطلبة  - 5
 تنمٌة قدرة الطلبة على فهم خصابص مشكالت احداث وقعت فً عهده .  - 6

 مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم : 

 أ. األهداف المعرفٌة :
 ان ٌتعرف الطلبة على علماء التارٌخ واهم النظرٌات تطور التارٌخ.        -1أ
 أن ٌمٌز الطلبة بٌن اماكن التركز الربٌس والثانوي للمشاكل وكٌفٌه اٌجاد المعالجات االنٌه كحلول مؤقته للمشكلة.  -2أ
 أن ٌفرق الطلبة بٌن التارٌخ فً عهد الرسول ومن بعده.  -3أ
 بة من كتابه البحوث فً مجال تارٌخ السٌرة النبوٌة.تمكٌن الطل  -4أ
 ان ٌكتب الطلبة عن اهم مصادر علم التارٌخ .  -5أ
 تمكٌن الطلبة من مناقشه وتوضٌح اهمٌه الحفاظ على تارٌخ المدٌنة فً حٌاتهم .  -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر :  -ب
 التارٌخٌة واالسس التً تقوم علٌها .تمكٌن الطلبة من االلمام بالمواضٌع  – 1ب 
 محاولة ربط مفردات المادة الدراسٌة بواقع الطلبة . – 2ب 
 تأهٌل الطلبة لٌكونوا باحثٌن فً مجال تارٌخ السٌرة النبوٌة.        - 3ب 

 األهداف الوجدانٌة :  –ج 
 القدرة على ان ٌعطً الطلبة اكبر قدر ممكن من االمثلة حول الموضوع . - 1ج
 امكانٌة تغٌٌر الحالة الذهنٌة للطلبة بتغٌر المواقع . -2ج
 طرح افكار جدٌدة ومثٌرة تفً موضوع الدرس الكترونٌا. -3ج
 تقوٌة الطلبة استعمال مهارة التنظٌم االلكترونً .-4ج  
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 شخصً (: د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور ال
 تحقٌق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت وتأهٌلهم للتطبٌق فً المدارس .-1د
 تشجٌع الطلبة على مهاره طرح األسبلة .-2د
 تدرٌب الطلبة على تنمٌه المفاهٌم والمصطلحات فً السٌرة النبوٌة.-3د
  البحوث المتعلقة بالسٌرة النبوٌة .تشجٌع الطلبة على تدوٌن المالحظات اثناء الدرس واجراء -4د 

 طرابق التعلٌم والتعلم : 

 المحاضرات االلكترونٌة -
 استعمال العصف الذهنً فً تنمٌه المهارات . -
 أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -

 طرابق التقٌٌم : 

 .اختبار الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة . 1
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 2
 .اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة .3

 

 بنٌة المقرر : 

األ
 سبوع

ال
 ساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم

طرٌقة 
 التقٌٌم

1 2 
التعرف على السٌرة 

 النبوٌة
الفصل األول / نسبه 

 واجداده
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة 

 التعرف على والدته 2 2
والدة محمد بن عبدهللا 

 )ص(
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

3 2 
على الدولة التعرف 

 العربٌة
الفصل الثانً /ظهور 

 االسالم وسقوط الدولة االموٌة
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

4 2 
المحاضرا نشأة الرسول)ص( البعثة النبوٌة

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

5 2 
البعثة النبوٌة ونشر  ظهور البعثة 

 االسالم
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

7 2 
هجرة الرسول )ص(الى  هجرة الرسول

 الحبشة
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

8 2 
التعرف على مقاطعة 

 قرٌش
المحاضرا مقاطعة قرٌش لبنً هاشم

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

9 2 
التعرف على بٌعتا 

 العقبة
بٌعة العقبة االولى 

 والثانٌة
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
0 

2 
التعرف على تقوٌم 

 الهجري
هجرة الرسول الى مدٌنة 

 المنورة
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
1 

2 
التعرف على اعمال 

 الرسول فً المدٌنة 
المحاضرا المؤاخاة/بناء المسجد

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
2 

2 
التعرف على غزوات 

 والسراٌا
المحاضرا سرٌة عبدهللا بن جحش

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
3 

2 
التعرف على غزوات 

 الرسول 
المحاضرا غزوة بدر

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
4 

2 
التعرف على غزوات 

 الرسول
المحاضرا غزوة احد

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
5 

2 
التعرف على غزوة 

 الرسول 
المحاضرا غزوة االحزاب )الخندق(

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

اختبارات المحاضرا صلح الحدٌبٌةالتعرف على غزوة  12
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 الكترونٌة ت االلكترونٌة الرسول 6

1
7 

2 
التعرف على سٌاسة 

 الرسول
المحاضرا بٌن الرسول والٌهود

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
8 

2 
التعرف على غزوة 

 الرسول االعظم
المحاضرا غزوة خٌبر

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
9 

2 
التعرف على ارسال 
الرسول الخطابات الى 

 الملوك

رسل محمد)ص(الى 
 الملوك

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
0 

2 
التعرف على غزوات 

 الرسول
المحاضرا غزوة مؤتة

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
1 

2 
التعرف على غزوات 

 الرسول
المحاضرا غزوة الفتح/تبوك

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
2 

2 
التعرف على خروج 
الرسول مع المسلمٌن الى 

 المسجد الحرام 

المحاضرا حجة الوداع
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
3 

2 
الخلفاء  التعرف على

 الراشدون
الفصل الثانً/ازمة الحكم 

 بعد وفاة الرسول االعظم
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
4 

2 
التعرف على بٌعة 

 الخلفاء
بٌعة ابو بكر 
الصدٌق)علٌة السالم( بٌعة 

 السقٌفة

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
5 

2 
التعرف على سٌاسة 

 الخلٌفة 
المحاضرا حركة المرتدٌن

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
6 

2 
التعرف على 

 الفتوحات الخلٌفة 
المحاضرا حركة الفتح والتوسع 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
7 

2 
التعرف على الخلٌفة 
عمر بن الخطاب )علٌه 

 السالم(

بٌعة عمر بن الخطاب 
 خلٌفة 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
8 

2 
التعرف على فتوحات 

 عمر بن الخطاب
المحاضرا فتح بالد فارس 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
9 

2 
التعرف على سٌاسة 

 عمر بن الخطاب
سٌاسة عمر فً الشام 

 ومصر 
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

3
0 

2 
التعرف على العوامل 

 الفتوحاتالتً سهلت على 
انتصار العرب على 

 الفرس والروم
المحاضرا

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

 

 البنٌة التحتٌة

 الماضٌدي,خاشع ,السٌرة النبوٌة الكتب المقررة المطلوبة

 ابن اسحاق,المغازي. المراجع الربٌسٌة )المصادر(

الكتب والمراجع التً ٌوصى بها 
 ,.....()المجالت العلمٌة ,التقارٌر 

 جمٌع المصادر المناخٌة الحدٌثة العربٌة واالجنبٌة فً مجال المناخ التفصٌلً

المراجع االلكترونٌة ,مواقع 
 االنترنٌت ,.....

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/32
ara.pdf-9429/9789240006119  

 

خطة تطوٌر المقرر 
 الدراسً 

تم اعتماد مفردات مشروع تطوٌر وتحدٌث مناهج التارٌخ فً الجامعات العراقٌة 
(2915/2916) 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240006119-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240006119-ara.pdf
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 جامعة تكرٌت المؤسسة التعلٌمٌة .17

 التربٌة للبنات  القسم العلمً / المركز .18

 التنمٌة والتخطٌط GG DP /  226 اسم / رمز المقرر .19

 محاضرات الكترونٌة أشكال الحضور المتاحة .22

 سنوي الفصل / السنة .21

 69 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .22

 19/2921/ 1 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .23

أهداف المقرر: تعرٌف الطالب بمفهوم التخطٌط والتنمٌة واهمٌته ودوره بالجغرافٌة وعالقة التخطٌط والتنمٌة بالجغرافٌة  .24

والعلوم االخرى, وتعرٌف الطالب بوحدات القٌاس وكٌف ٌتباٌن التخطٌط من بلد الخر وربطه بالتنمٌة واهم اهدافها 

 ومبادبها

 لتعلم والتقٌٌممخرجات المقرر وطرابق التعلٌم وا .25

 االهداف المعرفٌة  -أ

 تعرٌف الطالب بمفهوم التنمٌة والتخطٌط . -1أ

 التعرف على دور التخطٌط فً تنمٌة المدن واالقالٌم -2أ

 تعرٌف الطالب بالعالقة بٌن علم التخطٌط والتنمٌة وعلم الجغرافٌة -3أ

 الجغرافٌة البشرٌة.التنمٌة هً فرع من فروع  69تعرٌف الطالب بان جغرافٌة -4أ

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر :  -ب 
 كتابة البحوث والتقارٌر  – 1ب
تمكٌن الطالب من التفكٌر والتحلٌل وحصر المشاكل التً تعانً منها االقالٌم ووضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل  – 2ب

 باستغالل الموارد المتاحة بشكل امثل
 ضمن حٌز مكانً وزمانً.وضع خطط مدروسة  – 3ب

 : طرابق التعلٌم والتعلم   
  محاضرات الكترونٌة -

 طرابق التقٌٌم :    
 االختبارات الشفهٌة  -
  االختبارات االلكترونٌة-

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 طرح االسبلة -1ج
 المناقشة -2ج
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 :  بنٌة المقرر -19

األ

 سبوع

ال

 ساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

1 2 
التعرف على مفهوم 

 التنمٌة
, مفهومها  -التنمٌة  

 ورؤٌتها التقلٌدٌة والحدٌثة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة

2 2 
التعرف على مبادئ 

 التنمٌة

المحاضرا  مبادئ التنمٌة 
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

3 2 
التعرف على اهداف 

 التنمٌة 

المحاضرا  اهداف التنمٌة 
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

4 2 

على أهم  التعرف

الصعوبات التً تواجه 

  التنمٌة

الصعوبات التً تواجه 
   عملٌة التنمٌة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

5 2 
التعرف على معوقات 

 التنمٌة 

المحاضرا  معوقات التنمٌة 
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

7 2 
التعرف على مفهوم 

 التخلف االقتصادي 

المحاضرا  التخلف االقتصادي  
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

8 2 
التعرف على عوامل 

 االهتمام بالتخلف االقتصادي

عوامل االهتمام 
  بموضوع التخلف االقتصادي

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

9 2 

التعرف على معاٌٌر 

المؤثرة  التخلف االقتصادي 

 فٌها

معاٌٌر التخلف 
  االقتصادي 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

0 
2 

سمات  التعرف على
   التخلف االقتصادي

سمات التخلف 
   االقتصادي 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

1 
2 

التعرف على السمات 
 البنٌوٌة

المحاضرا  السمات البنٌوٌة
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

2 
2 

التعرف على السمات 
 الظاهرٌة

المحاضرا السمات الظاهرٌة
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

 األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (.المهارات  العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات  -د 
 مناقشة -1د
 طرح االسبلة -2د
 كتابة تقارٌر -3د
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1

3 
2 

التعرف على نظرٌات 
  التخلف االقتصادي 

نظرٌات التخلف 
  االقتصادي 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

4 
2 

التعرف على متطلبات 
  التنمٌة االقتصادٌة 

متطلبات التنمٌة 
  االقتصادٌة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

5 
2 

التعرف على دور 
الدولة فً ظل التحوالت 

  االقتصادٌة 

دور الدولة فً ظل 
  التحوالت االقتصادٌة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

6 
2 

التعرف على دور 
الدولة فً ظل الفكر 

  االقتصادي  

دور الدولة فً ظل 
  الفكر االقتصادي  

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

7 
2 

التعرف على مبررات 
تدخل الدولة فً النشاط 

 االقتصادي

مبررات تدخل الدولة فً 
  النشاط االقتصادي

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

8 
2 

التعرف على مفهوم 
  التخطٌط 

المحاضرا  مفهوم التخطٌط 
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

9 
2 

التعرف على دوافع 
 التخطٌط

المحاضرا  دوافع التخطٌط
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

0 
2 

التعرف على اهداف 
 التخطٌط

المحاضرا  اهداف التخطٌط
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

1 
2 

التعرف على المبادئ 
 األساسٌة للتخطٌط

المبادئ األساسٌة 
  )الخصابص( للتخطٌط

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

2 
2 

التعرف على عناصر 
 ومكونات التخطٌط

عناصر ومكونات 
 التخطٌط

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

3 
2 

أنواع  التعرف على
 التخطٌط

المحاضرا أنواع التخطٌط
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

4 
2 

التعرف على التخطٌط 
  حسب المستوى 

التخطٌط حسب 
  المستوى 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

5 
2 

التخطٌط حسب الفترة 
 الزمنٌة

التخطٌط حسب الفترة 
 الزمنٌة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

6 
2 

التعرف على التخطٌط 
 حسب الغرض

المحاضرا التخطٌط حسب الغرض
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

7 
2 

العالقة التعرف على 
 بٌن إقلٌم المدٌنة واقلٌمها 

المحاضرا  مراحل عملٌة التخطٌط
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

8 
2 

التعرف نظرٌات 
 الكالسٌكٌةالتخطٌط 

نظرٌات التخطٌط 
  الكالسٌكٌة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة
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2

9 
2 

التعرف على نظرٌات 
  التخطٌط الحدٌثة 

نظرٌات التخطٌط 
  الحدٌثة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

3

0 
2 

التعرف على المشكالت 
والصعوبات التً تواجه 

 عملٌة التخطٌط

والصعوبات  المشكالت
 التً تواجه عملٌة التخطٌط

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

 

 

 

 البنٌة التحتٌة 

  الكتب المقررة المطلوبة

  المراجع الربٌسٌة )المصادر(

الكتب والمراجع التً ٌوصى بها )المجالت العلمٌة 
 ,التقارٌر ,.....( 

 2919سالم محمد عبود استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة, د.  -1
التخطٌط االقلٌمً والتنمٌة المستدامة, أ.د. محسن عبد الصاحب  -2

 المظفر
كانً وبلٌس, نظرٌة التنمٌة وتطبٌقاتها: ترجمة عبد هللا جمعان  -3

 2912الغامدي, جامعة الملك سعود, الرٌاض 
اٌهاب عٌسى وطارق عامر, التنمٌة البشرٌة والتنمٌة المستدامة,  -4

 2917سة العربٌة للعلوم المؤس
ابراهٌم الدعمة, التنمٌة البشرٌة المستدامة فً الفكرٌن االسالمً  -5

 2915والوصفً, دار المناهج عمان 
 عمرو محً الدٌن, دار النهضة , التنمٌة والتخطٌط االقتصادي -6
, دار المسٌرة للطباعة والنشر, 2911محمود حسٌن الوادي  -7

 ادٌةالتخطٌط والتنمٌة االقتص
 التنمٌة الزراعٌة بالعالم الثالث, ترجمة سمٌر عبد الرحٌم الجلبً -8

  المراجع االلكترونٌة ,مواقع االنترنٌت ,.....

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً

التطرق لمفهوم البٌبة ومكوناتها الطبٌعٌة وذلك لكونها عنصر اساسً فً تحقٌق التنمٌة والتنمٌة المستدامة ووضع خطط 
 تتناسب مع الموارد الطبٌعٌة المتاحة
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 كلٌة التربٌة للبنات /تكرٌت جامعة  المؤسسة التعلٌمٌة .45

 الجغرافٌةقسم  القسم العلمً / المركز .46

 المدنجغرافٌة  اسم / رمز المقرر .47

 اإللكترونً أشكال الحضور المتاحة .48

 سنوي وي(سن/  ًفصلالنظام الدراسً ) .49

 ساعة39 الدراسٌة )الكلً(عدد الساعات  .59

 2922-2921 تارٌخ إعداد هذا الوصف .51

 :  أهداف المقرر .52

  تنمٌة قدرة الطلبة على فهم خصابص مشكالت مادة المدن واسبابها ومعالجاتها ضمن بٌبة الواقع. -أ
ومنهةةةا مةةةا اكسةةةاب الطلبةةةة المعةةةارف واالفكةةةار علةةةى التعةةةرف علةةةى اهةةةم مصةةةادر الحصةةةول علةةةى بٌانةةةات جغرافٌةةةة المةةةدن  -ب

ٌخةةةص البٌانةةةات المتةةةوفرة عنةةةد وزارة االسةةةكان والجهةةةاز المركةةةزي لإلحصةةةاء فضةةةال عةةةن الكتةةةب والمراجةةةع فٌمةةةا ٌخةةةص 
 المادة.

 تمكٌن الطلبة فً فهم القواعد األساسٌة لماده المدن  وتفعٌل دورها فً تنمٌتها على ارض الواقع. -ج

 :  مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .53

 أ. األىداف المعرفية :

 ان ٌتعرف الطلبة على علماء المدن واهم النظرٌات نشأة المدن.        -1أ
أن ٌمٌةةةةز الطلبةةةةة بةةةةٌن امةةةةاكن التركةةةةز الةةةةربٌس والثةةةةانوي للمشةةةةاكل وكٌفٌةةةةه اٌجةةةةاد المعالجةةةةات االنٌةةةةه كحلةةةةول   -2أ

 مؤقته للمشكلة.
 .أن ٌفرق الطلبة بٌن الجغرافٌة وعلم جغرافٌة المدن  -3أ
 تمكٌن الطلبة من كتابه البحوث فً مجال المدن.  -4أ
 ان ٌكتب الطلبة عن اهم مصادر علم الجغرافٌا .  -5أ
 .تمكٌن الطلبة من مناقشه وتوضٌح اهمٌه الحفاظ على المدٌنة فً حٌاتهم   -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر :  -ب
 المدٌنة واالسس التً تقوم علٌها .تمكٌن الطلبة من االلمام بالمواضٌع  – 1ب 
 محاولة ربط مفردات المادة الدراسٌة بواقع الطلبة . – 2ب 
 تأهٌل الطلبة لٌكونوا باحثٌن فً مجال جغرافٌة المدن.        - 3ب 

 األهداف الوجدانٌة :  –ج 
 القدرة على ان ٌعطً الطلبة اكبر قدر ممكن من االمثلة حول الموضوع . - 1ج
 امكانٌة تغٌٌر الحالة الذهنٌة للطلبة بتغٌر المواقع . -2ج
 طرح افكار جدٌدة ومثٌرة تفً موضوع الدرس الكترونٌا. -3ج
 تقوٌة الطلبة استعمال مهارة التنظٌم االلكترونً .-4ج  
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 : (د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً 
 . للتطبٌق فً المدارس وتأهٌلهمتحقٌق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت -1د
 األسبلة .تشجٌع الطلبة على مهاره طرح -2د
 . تدرٌب الطلبة على تنمٌه المفاهٌم والمصطلحات فً المدن-3د
  . بالمدن المتعلقةواجراء البحوث  تشجٌع الطلبة على تدوٌن المالحظات اثناء الدرس-4د 

 :  طرابق التعلٌم والتعلم

 المحاضرات االلكترونٌة -
 استعمال العصف الذهنً فً تنمٌه المهارات . -
 أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -

 :  طرابق التقٌٌم

 .اختبار الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة . 1
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 2
 .اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة .3

 

 :  بنٌة المقرر .54

األ

 سبوع

ال

 ساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

1 2 
التعرف على مفهوم 

 جغرافٌة المدن واهمٌتها 

الفصل األول / جغرافٌة 
 المدن , أهمٌتها 

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

2 2 

 أهدافالتعرف على 

معرفة , و جغرافٌة المدن

 طرق البحث فٌها

,  جغرافٌة المدن أهداف
 وطرق البحث فٌها 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

3 2 

المدٌنة التعرف على 

 والتطور الحضري ,

أسس تمٌٌز  ومعرفة

 المدٌنة عن القرٌة

الفصل الثانً / المدٌنة 
والتطور الحضري , أسس 

 تمٌٌز المدٌنة عن القرٌة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

4 2 

التعرف على 

 التحضرمفهومً 

 والحضرٌة 

المحاضرا التحضر , والحضرٌة  
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

5 2 

التعرف على 

موضع والموقع المفهومً 

 والفرق بٌنهما

المحاضرا الموقع والموضع 
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

7 2 

التركٌب التعرف على 

الداخلً للمدٌنة والنظرٌات 

نظرٌة والخاصة به , 

 الدوابر المتراكزة

الفصل الثالث / التركٌب 
الداخلً للمدٌنة والنظرٌات 
الخاصة به , نظرٌة الدوابر 

 المتراكزة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة
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8 2 

نظرٌة التعرف على 

نظرٌة النوى والقطاع 

 المتعددة

نظرٌة القطاع , نظرٌة 
 النوى المتعددة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

9 2 

ضوابط التعرف على 

التركٌب الداخلً للمدن 

 والعوامل المؤثرة فٌها

ضوابط التركٌب الداخلً 
 للمدن والعوامل المؤثرة فٌها 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

0 
2 

 التعرف على
 استعماالت أرض المدٌنة  

الفصل الرابع / استعماالت 
 أرض المدٌنة  

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

1 
2 

طرق التعرف على 
تحدٌد المنطقة التجارٌة  

أنماط االستعماالت ومعرفة 
 التجارٌة األخرى 

طرق تحدٌد المنطقة 
التجارٌة  , أنماط االستعماالت 

 التجارٌة األخرى 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

2 
2 

الوظٌفة التعرف على 
 الصناعٌة 

المحاضرا الوظٌفة الصناعٌة 
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

3 
2 

الوظٌفة التعرف على 
 السكنٌة 

المحاضرا الوظٌفة السكنٌة 
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

4 
2 

الوظٌفة التعرف على 
 الترفٌهٌة ) التروٌحٌة ( 

الوظٌفة الترفٌهٌة ) 
 التروٌحٌة ( 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

5 
2 

تصنٌف التعرف على 
 المدن 

الفصل الخامس  / 
 تصنٌف المدن 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

6 
2 

التعرف على 
 التصنٌف الوظٌفً 

المحاضرا التصنٌف الوظٌفً 
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

7 
2 

حجوم التعرف على 
 المدن 

الفصل السادس / حجوم 
 المدن 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

8 
2 

األساس التعرف على 
 االقتصادي للمدن 

الفصل السابع / األساس 
 االقتصادي للمدن 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

1

9 
2 

سكان التعرف على 
 المدٌنة 

الفصل الثامن / سكان 
 المدٌنة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

0 
2 

التعرف على 
خصابص وتركٌب سكان 

 المدٌنة 

خصابص وتركٌب سكان 
 المدٌنة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

1 
2 

نظرٌة التعرف على 
 األماكن المركزٌة 

الفصل التاسع / نظرٌة 
 األماكن المركزٌة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

2 
2 

مشاكل التعرف على 
المدٌنة  , التلوث , توفٌر 

 الماء فً المدن

الفصل العاشر/ مشاكل 
المدٌنة  , التلوث , توفٌر الماء 

 فً المدن

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة
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2

3 
2 

التعرف على 
 مورفولوجٌة المدٌنة

الفصل الحادي عشر / 
 مورفولوجٌة المدٌنة

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

4 
2 

المراحل التعرف على 
المورفولوجٌة للمدٌنة 

 العربٌة اإلسالمٌة 

المراحل المورفولوجٌة 
 للمدٌنة العربٌة اإلسالمٌة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

5 
2 

مدٌنة التعرف على 
 بغداد ومراحل تطورها 

مدٌنة بغداد ومراحل 
 تطورها 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

6 
2 

مدٌنة التعرف على 
 جدة ومراحل تطورها 

مدٌنة جدة ومراحل 
 تطورها 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

7 
2 

العالقة التعرف على 
 بٌن إقلٌم المدٌنة واقلٌمها 

الفصل الثانً عشر / 
العالقة بٌن إقلٌم المدٌنة 

 واقلٌمها 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

8 
2 

العالقة التعرف على 
اإلقلٌمٌة بٌن المدٌنة 

 والرٌف 

العالقة اإلقلٌمٌة بٌن 
 المدٌنة والرٌف 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

2

9 
2 

التعرف على 
الضواحً واألطراف 

أسباب نشوء  والحضرٌة 
 الضواحً

الضواحً واألطراف 
 الحضرٌة 

المحاضرا
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

3

0 
2 

التعرف على 
الضواحً أسباب نشوء 

 الضواحً

المحاضرا أسباب نشوء الضواحً
 االلكترونٌةت 

 اختبارات
 الكترونٌة

 

 التحتٌةالبنٌة  .55

 الكتب المقررة المطلوبة -5
صببببببري فبببببارس الهٌتبببببً , صبببببالح فلبببببٌح حسبببببن ,جغرافٌبببببة المبببببدن ,دار  -

 .0333الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل , 

المراجةةةةةةةةةةع الربٌسةةةةةةةةةةٌة  -6

 )المصادر(
الكتاب المنهجً ) جغرافٌة المدن ( تالٌف ا.د بشٌر ابراهٌم الطٌف وا.د  -

 0322صالح داود سلمان ,

والمراجةةةةع التةةةةً ٌوصةةةةى  الكتةةةةب (5

بهةةةا )المجةةةالت العلمٌةةةة ,التقةةةارٌر 

)....., 

 .0336ـ عبد الرزاق عباس حسٌن ,جغرافٌة المدن ,  2
, دار الشؤون الثقافٌة العامة 2ـ حٌدر عبد الرزاق كمونة , تخطٌط المدن , ط0

 .0332, بغداد , 
كلٌة  , 2ـ صالح داوود , ظاهرة تجاوز فً المدن , مجلة االستاذ العدد 0

 .0332التربٌة ابن رشد , 

المراجةةةةةةع االلكترونٌةةةةةةة ,مواقةةةةةةع  (6

 االنترنٌت ,.....

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/

9789240006119-ara.pdf  

 

تطةةةةةةةةوٌر المقةةةةةةةةرر خطةةةةةةةةة  .56

  الدراسً

تبببببدرٌب الطلببببببة علبببببى اسبببببتخدام المواقبببببع االلكترونٌبببببة و كٌفٌبببببة التواصبببببل مبببببع 

المجبببالت العربٌبببة والعالمٌبببة لالطبببالع علبببى اخبببر البحبببوث و المسبببتجدات فٌمبببا ٌخبببص 

مشبببباكل المببببدن وكٌفٌببببة الحببببد منهببببا واسببببتثمار السببببكن العمببببودي فببببً البببببالد واعطببببائهم 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240006119-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240006119-ara.pdf
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 البٌئً تجاه المدٌنة. معلومات بالتثقٌف الصحً والوعً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة

 قسم الجغرافٌة القسم العلمً / المركز

 مناخ تفصٌلً اسم / رمز المقرر

 اإللكترونً أشكال الحضور المتاحة

 سنوي النظام الدراسً )فصلً / سنوي(

 ساعة03 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(

 0300-0302 تارٌخ إعداد هذا الوصف

 أهداف المقرر : 

ـ ٌهدف الى تعرٌف الطلبة بعلم المناخ التفصٌلً ومجاالته المختلفة وطرق البحث فٌه ومعرفة الفروقات بٌنه وبٌن المناخ 2
 المحلً والمتوسط والمناخ الشمولً

ـ ٌهدف هذا المقرر الى اهم الركائز االساسٌة لهذا العلم والتعرف على تغٌر عناصر المناخ وظواهر المناخ على مقٌاس 0
 صغٌر 
 تعرٌف الطلبة بتاثٌر مظاهر سطح االرض بالمناخ على مستوى دقٌق جدا بالسمنتمترات  - 0
 تعرٌف الطلبة بفوارق مناخ الرٌف عن مناخ المدٌنة  - 4
 ف الطلبة بطرق التكٌف والتخفٌف من حدة وتطرف المناخ بعناصره المختلفة  تعرٌ - 5
 تنمٌة قدرة الطلبة على فهم خصائص مشكالت المناخ  - 6
 

 مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم : 

 . األهداف المعرفٌة :أ
 ان ٌتعرف الطلبة على علماء المناخ واهم النظرٌات تطور المناخ.        -2أ
 أن ٌمٌز الطلبة بٌن اماكن التركز الرئٌس والثانوي للمشاكل وكٌفٌه اٌجاد المعالجات االنٌه كحلول مؤقته للمشكلة.  -0أ
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 أن ٌفرق الطلبة بٌن المناخ التفصٌلً وعلم جغرافٌة المناخ.  -0أ
 الطلبة من كتابه البحوث فً مجال المناخ.تمكٌن   -4أ
 ان ٌكتب الطلبة عن اهم مصادر علم الجغرافٌا .  -5أ
 تمكٌن الطلبة من مناقشه وتوضٌح اهمٌه الحفاظ على مناخ المدٌنة فً حٌاتهم .  -6أ

 :  األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 واالسس التً تقوم علٌها .تمكٌن الطلبة من االلمام بالمواضٌع المناخٌة  – 2ب 
 محاولة ربط مفردات المادة الدراسٌة بواقع الطلبة . – 0ب 
 تأهٌل الطلبة لٌكونوا باحثٌن فً مجال جغرافٌة المناخ.        - 0ب 

  األهداف الوجدانٌة : –ج 
 القدرة على ان ٌعطً الطلبة اكبر قدر ممكن من االمثلة حول الموضوع . - 2ج
 ٌر الحالة الذهنٌة للطلبة بتغٌر المواقع .امكانٌة تغٌ -0ج
 طرح افكار جدٌدة ومثٌرة تفً موضوع الدرس الكترونٌا. -0ج
 تقوٌة الطلبة استعمال مهارة التنظٌم االلكترونً .-4ج  

 د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (: 
 ق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت وتأهٌلهم للتطبٌق فً المدارس .تحقٌ-2د
 تشجٌع الطلبة على مهاره طرح األسئلة .-0د
 تدرٌب الطلبة على تنمٌه المفاهٌم والمصطلحات فً المناخ .-0د
  . تشجٌع الطلبة على تدوٌن المالحظات اثناء الدرس واجراء البحوث المتعلقة بالمناخ-4د 

 طرابق التعلٌم والتعلم : 

 المحاضرات االلكترونٌة -
 استعمال العصف الذهنً فً تنمٌه المهارات . -
 أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -

 طرابق التقٌٌم : 

 .اختبار الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة . 2
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 0
 .اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة .0

 

 بنٌة المقرر : 

األ
 سبوع

السا
 عات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو الموضوع
طرٌقة 

 التعلٌم
طرٌقة 

 التقٌٌم

1 2 
مفهوم التعرف على 

 المناخ التفصٌلً واهمٌته
الفصل األول / مدخل علم 

 المناخ
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة 

2 2 
التعرف على أهداف 
جغرافٌة المناخ , ومعرفة 

 طرق البحث فٌه

أهداف جغرافٌة المناخ , 
 وطرق البحث فٌها 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

3 2 
على الغالف التعرف 

الجوي , ومٌزات واهمٌة 
 كل طبقة

الفصل الثانً / الغالف 
 الجوي 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

4 2 
عناصر المناخ , 

 وسائل وطرق قٌاسها,
عناصر المناخ , وسائل 

 وطرق قٌاسها,
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

5 2 
االشعاع الشمسً , 

 الضغط الجوي, الحرارة 
االشعاع الشمسً , 

 الضغط الجوي, الحرارة 
المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

7 2 
المحاضرا االمطار , الرٌاح  االمطار , الرٌاح 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة
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8 2 
التعرف على 

 الظواهر الجوٌة  
المحاضرا الظواهر الجوٌة  

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

9 2 
التعرف على العوامل 
المتحكمة فً المناخ 

 التفصٌلً 

العوامل المتحكمة فً 
 المناخ التفصٌلً 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
0 

2 
التعرف على الشروط 
النظامٌة القامة محطة 

 رصد جوٌة سطحٌة

 الشروط النظامٌة القامة
 محطة رصد جوٌة سطحٌة

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
1 

2 
التعرف على الفرق 
بٌن المحطات السٌنوبٌة 

 والمناخٌة واالتوماتٌكٌة

الفرق بٌن المحطات 
السٌنوبٌة والمناخٌة 

 واالتوماتٌكٌة

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
2 

2 
التعرف على درجة 
الثقة بقٌاسات محطات 

 االرصاد الجوٌة 

درجة الثقة بقٌاسات 
 محطات االرصاد الجوٌة 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
3 

2 
التعرف على تصنٌف 
االخطاء الرصدٌة وعدم 

 دقة معطٌاتها

تصنٌف االخطاء الرصدٌة 
 وعدم دقة معطٌاتها

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
4 

2 

التعرف على صفات 
وممٌزات مركز الرصد 
وطرٌقة الرصد المتبعة 
وطرق البحث فً المناخ 

 التفصٌلً 

صفات وممٌزات مركز 
الرصد وطرٌقة الرصد المتبعة 
وطرق البحث فً المناخ 

 التفصٌلً 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
5 

2 
التعرف على عملٌات 
الرصد المتدرج والرصد 

 المتجول 

عملٌات الرصد المتدرج 
 والرصد المتجول 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
6 

2 

التعرف على تاثٌرات 
السطح على طبقة الهواء 
المجاورة / انواع التربة / 

 لون التربة 

السطح على طبقة  تاثٌرات
الهواء المجاورة / انواع التربة / 

 لون التربة 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
7 

2 

التعرف على درجة 
حرارة سطح التربة / 
التربة العشبٌة وغٌر 
العشبٌة والرطبة والجافة 

 والمتجمدة 

درجة حرارة سطح التربة 
/ التربة العشبٌة وغٌر العشبٌة 

 والرطبة والجافة والمتجمدة 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
8 

2 
التعرف على مناخ 

 التربة 
المحاضرا مناخ التربة 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

1
9 

2 
التعرف على درجة 

 حرارة التربة 
المحاضرا تربة ـ درجة حرارة ال2

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
0 

2 

التعرف على قوانٌن 
التوصٌل الحراري 
والخصائص الحرارٌة 

 للترب

قوانٌن التوصٌل الحراري 
 والخصائص الحرارٌة للترب

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
1 

2 
التعرف على اختالف 
درجة حرارة التربة مع 

 العمق

درجة حرارة  اختالف
 التربة مع العمق

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
2 

2 
التعرف على 
التغٌرات الٌومٌة والفصلٌة 

 لدرجة حرارة التربة

التغٌرات الٌومٌة والفصلٌة 
 لدرجة حرارة التربة

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
3 

2 
التعرف على تعدٌل 

 حرارة التربة
المحاضرا تعدٌل حرارة التربة

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة
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2
4 

2 
التعرف على ـ 

 رطوبة التربة 
المحاضرا ـ رطوبة التربة 0

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
5 

2 
التعرف على مناخ 
االراضً المرتفعة 

 والمضرسة 

مناخ االراضً المرتفعة 
 والمضرسة 

المحاضرا
 ت االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
6 

2 
التعرف على مناخ 

 االودٌة 
المحاضرا مناخ االودٌة 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
7 

2 
التعرف على مناخ 

 المدن 
المحاضرا مناخ المدن 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

2
8 

2 
التعرف على تركٌب 

 اجواء المدن 
المحاضرا تركٌب اجواء المدن 

 االلكترونٌةت 
اختبارات 

 الكترونٌة

2
9 

2 
التعرف على االشعاع 

 وموازنة الطاقة 
المحاضرا االشعاع وموازنة الطاقة 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

3
0 

2 
التعرف على 

 الرطوبة والرٌاح 
المحاضرا الرطوبة والرٌاح 

 ت االلكترونٌة
اختبارات 

 الكترونٌة

 

 البنٌة التحتٌة

 المقررة المطلوبةالكتب 

 المناخ االصغري / علً حسن موسى 
 المناخ المحلً / فاضل باقر الحسنً 

 الكتاب المنهجً المناخ االصغري / علً حسن موسى - المراجع الربٌسٌة )المصادر(

الكتب والمراجع التً ٌوصى بها 
 )المجالت العلمٌة ,التقارٌر ,.....(

 العربٌة واالجنبٌة فً مجال المناخ التفصٌلًجمٌع المصادر المناخٌة الحدٌثة 

المراجع االلكترونٌة ,مواقع 
 االنترنٌت ,.....

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/32942
dfara.p-9/9789240006119  

 

خطة تطوٌر المقرر 
 الدراسً 

تم اعتماد مفردات مشروع تطوٌر وتحدٌث مناهج الجغرافٌة فً الجامعات العراقٌة 
(0325/0326) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240006119-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240006119-ara.pdf
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 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة

 قسم الجغرافٌة القسم العلمً / المركز

 جغرافٌة األمرٌكٌتٌن اسم / رمز المقرر

 اإللكترونً أشكال الحضور المتاحة

 سنوي النظام الدراسً )فصلً / سنوي(

 ساعة03 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(

 0300-0302 تارٌخ إعداد هذا الوصف

 أهداف المقرر : 

 البشرٌة للدول فً العالم  .ـ ٌهدف الى تعرٌف الطلبة جغرافٌة األمرٌكٌتٌن  و عالقتها بالظواهر الطبٌعٌة و 2
ـ ٌهدف هذا المقرر الى اهم الركائز االساسٌة لجغرافٌة العالم الجدٌد من خالل التعرف على مجمل الخصائص الطبٌعٌة و 0

 البشرٌة فً دول العالم الجدٌد .
ه و بٌان تاثٌراتها  على تعرٌف الطلبة بتأثٌر دراسة جغرافٌة األمرٌكٌتٌن واثارها على مجمل الظواهر المذكورة اعال - 0

 السكان  من الناحٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة و البٌئٌة .
 تعرٌف الطلبة بفوارق جغرافٌة األمرٌكٌتٌن ودراستها الوصفٌة عنه فً المواد الجغرافٌة االخرى .   - 4
من الناحٌة الطبوغرافٌة و  تعرٌف الطلبة بمجاالت البحث الجغرافً الوصفً و التحلٌلً عن دول االمرٌكتٌٌن - 5

 الجٌولوجٌة و االقتصادٌة لدولها 
 تنمٌة قدرة الطلبة على فهم خصائص جغرافٌة األمرٌكٌتٌن.  - 6
 

 مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم : 

 . األهداف المعرفٌة :أ

رٌكٌتٌن و مدخالتها و مخرجاتها الطبٌعٌة  ان ٌتعرف الطلبة على المهتمٌن و الباحثٌن فً مجال  جغرافٌة األم  -2أ

 والبشرٌة فً دول العالم الجدٌد  .      

 أن ٌمٌز الطلبة بٌن اماكن التركز الرئٌس والثانوي للمشاكل وكٌفٌه اٌجاد المعالجات االنٌه كحلول مؤقته للمشكلة.  -0أ

 االخرى .أن ٌفرق الطلبة بٌن جغرافٌة األمرٌكٌتٌن و العلوم الجغرافٌة   -0أ
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 تمكٌن الطلبة من كتابه البحوث فً مجال جغرافٌة األمرٌكٌتٌن.  -4أ

ان ٌكتببببب الطلبببببة عببببن اهببببم المصببببادر المتعلقببببة بدراسببببة مببببادة جغرافٌببببة األمببببرٌكٌتٌن بعامببببة و خصببببائص دولهببببا   -5أ

 بخاصة .

 ا جغرافٌة األمرٌكٌتٌنتمكٌن الطلبة من مناقشه وتوضٌح اهمٌه دراسة الموضوعات المتعلقة بالدراسات ومنه  -6أ

 :  األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب

تمكٌن الطلبة من االلمام بالمواضٌع الطبٌعٌة و البشرٌة عن مادة جغرافٌة األمرٌكٌتٌن واالسس التً تستند علٌها  – 2ب 

 فً الدراسة .

 محاولة ربط مفردات المادة الدراسٌة بواقع الطلبة . – 0ب 

 لطلبة لٌكونوا باحثٌن فً مجال جغرافٌة األمرٌكٌتٌن.      تأهٌل ا  - 0ب 

  األهداف الوجدانٌة : –ج 

 القدرة على ان ٌعطً الطلبة اكبر قدر ممكن من االمثلة حول الموضوع . - 2ج

 امكانٌة تغٌٌر الحالة الذهنٌة للطلبة بتغٌر المواقع . -0ج

 الكترونٌا.طرح افكار جدٌدة ومثٌرة تفً موضوع الدرس  -0ج

 تقوٌة الطلبة استعمال مهارة التنظٌم االلكترونً .-4ج  

 د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (: 
 تحقٌق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت وتأهٌلهم للتطبٌق فً المدارس .-2د
 جٌع الطلبة على مهاره طرح األسئلة .تش-0د
 تدرٌب الطلبة على تنمٌه المفاهٌم والمصطلحات فً جغرافٌة األمرٌكٌتٌن.-0د
  تشجٌع الطلبة على تدوٌن المالحظات اثناء الدرس واجراء البحوث المتعلقة بالسكان .-4د 

 طرابق التعلٌم والتعلم : 

 المحاضرات االلكترونٌة -
 الذهنً فً تنمٌه المهارات .استعمال العصف  -
 أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -
 

 طرابق التقٌٌم : 

 .اختبار الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة . 2
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 0
 والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة ..اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات 0

 

 بنٌة المقرر : 

األ
 سبوع

ا
لساعا

 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو الموضوع
طرٌقة 

 التعلٌم
طرٌقة 

 التقٌٌم

 الوضعٌة الطبٌعٌة 2 1
التعرف على الخصائص 
الجغرافٌة )الطبٌعٌة( المرٌكا 

 الشمالٌة 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة 

 الموقع و المساحة  2 2
التعرف على طبٌعٌة الموقع 

 و مساحة امرٌكا الشمالٌة  
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

 البنٌة و التضارٌس 2 3
توضٌح اهم الخصائص 
المتعلقة ببنٌة و تضارٌس امرٌكا 

 الشمالٌة 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

4 2 
تسلٌط الضوء ماهٌة مناخ  المناخ 

 قارة امرٌكا الشمالٌة
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

5 2 
التعرف على انماط الترب  التربة 

 السائدة فً امرٌكا الشمالٌة
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة
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7 2 
معرفة الجوانب البشرٌة فً   الوضعٌة البشرٌة 

 قارة امرٌكا الشمالٌة 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

8 2 
توضٌح سكان امرٌكا  السكان االصلٌون 

 الشمالٌة االصلٌون 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

9 2 
معرفة السكان المهاجرون  المهاجرون االوائل 

 االوائل فً  امرٌكا الشمالٌة 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
0 

2 
توزٌع السكان و 

 كثافتهم
التعرف على طبٌعة توزٌع 
السكان و كثافتهم فً امرٌكا 

 الشمالٌة 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
1 

2 
على اهم المقومات و تسلٌط   الجانب االقتصادي 

الجوانب االقتصادٌة فً قارة  فً 
 امرٌكا الشمالٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
2 

2 
معرفة النشاط الزراعً و  الزراعة 

انماط االنتاج فً قارة فً امرٌكا 
 الشمالٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
3 

2 
التعرف على اهم الموارد  الثورة المعدنٌة 

المعدنٌة ) الفلزٌة و الالفلزٌة ( 
 الموجودة فً امرٌكا الشمالٌة 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
4 

2 
الكشف عن طبٌعة  الموصالت

الموصالت و طرق النقل السائدة 
 فً قارة امرٌكا الشمالٌة 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
5 

2 
التعرف على انماط التجارة  التجارة 

و مخرجاتها اقتصادٌة فً امرٌكا 
 الشمالٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
6 

2 
معرفة  االقالٌم الجغرافٌة و  االقالٌم الجغرافٌة

توزٌعها مكانٌاً على خرٌطة امرٌكا 
 الشمالٌة الطبٌعٌة 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 ونٌةالكتر

1
7 

2 
التعرف على الخصائص  اقلٌم وسط االطلنطً

القتصادٌة و المعدنٌة و البشرٌة 
 لإلقلٌم المذكور  

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
8 

2 

توضٌح اهم السمات و  اقلٌم سانت لورنس
الخصائص الجغرافٌة الطبٌعٌة و 
البشرٌة القلٌم سانت لورنس فً 

 امرٌكا الشمالٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
9 

2 
تعرٌف بأمرٌكا 

 الالتٌنٌة
اطار تعرٌفً بأمرٌكا  

 الالتٌنٌة من حٌث النشأة و التكوٌن 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
0 

2 

الظروف الطبٌعٌة ) 
البنٌة و التضارس المناخ و 

 التربة ( 

التعرف على العوامل 
الطبٌعٌة من بنٌة تضارٌسٌة و 
مناخ و انهار و تربة فً قارة 

 امرٌكا الجنوبٌة 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
1 

2 
معرفة الجوانب البشرٌة و  الظروف البشرٌة 

خصائصها االساسٌة فً امرٌكا 
 الجنوبٌة 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
2 

2 
معرفة طبٌعٌة السكان  السكان االصلٌون 

االصلٌون من سكان امرٌكا 
 الالتٌنٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
3 

2 
توضٌح التوزٌع  الجغرافً   توزٌع السكان 

للسكان على خرٌطة امرٌكا 
 الجنوبٌة 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
4 

2 
الموارد الطبٌعٌة ) 
الزراعة , المعادن  , 

التعرٌف على اهم الموارد 
الطبٌعٌة المنتشرة نشاطاتها و 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة
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الصناعة , التجارة , 
 الموصالت ( 

مدخالتها االقتصادٌة فً امرٌكا 
 الجنوبٌة

2
5 

2 
 امرٌكا الوسطة 

) المكسٌك , كولومبٌة 
) 

مدخل تعرٌفً عن قارة 
امرٌكا الوسطى  من حٌث النشاء و 

 التكوٌن 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
6 

2 
دراسة الخصائص الطبٌعٌة  فنزوال 

و البشرٌة و االقتصادٌة لدولة 
 فنزوال فً امرٌكا الجنوبٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
7 

2 
الخصائص الطبٌعٌة  دراسة األكوادور 

و البشرٌة و االقتصادٌة لدولة 
 األكوادور فً امرٌكا الجنوبٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
8 

2 
دراسة الخصائص الطبٌعٌة  البرازٌل 

و البشرٌة و االقتصادٌة لدولة 
 البرازٌل فً امرٌكا الجنوبٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
9 

2 
التعرف المعالم و الخصائص  تشٌلً 

الجغرافٌة لدولة تشٌلً  فً امرٌكا 
 الجنوبٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

3
0 

2 
معرفة الجوانب الطبٌعٌة و  االرجنتٌن 

االقتصادٌة و البشرٌة للدولة 
 االرجنتٌن فً امرٌكا الجنوبٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

 

 البنٌة التحتٌة

 الكتب المقررة المطلوبة
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 دراسات فً جغرافٌة األمرٌكٌتٌن / مصدري 

 المراجع الربٌسٌة )المصادر(
و وفٌق  جغرافٌة األمرٌكٌتٌن  / محمد حامد الطائً و علً حسٌن الشلش -

 2893,  2حسٌن الخشاب , جغرافٌة العالم الجدٌد , وزارة التعلٌم و البحث العلمً ط 

الكتب والمراجع التً ٌوصى 
بها )المجالت العلمٌة ,التقارٌر 

)....., 

جمٌع المصادر االقلٌمٌة الحدٌثة العربٌة واالجنبٌة فً مجال جغرافٌة 
 االمرٌكتٌٌن 

 المراجع االلكترونٌة ,مواقع
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adel.taha@tu.edu.iq 

 

خطة تطوٌر المقرر 
 الدراسً 

 تم اعتماد مفردات مشروع تطوٌر وتحدٌث مناهج الجغرافٌة فً الجامعات العراقٌة
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 األهداف المعرفٌة -أ
 ان ٌتعرف الطلبة على علماء الموارد الطبٌعٌة واهم النظرٌات بالنسبة للمٌاه.-2أ
 3الجغرافٌة وتطبٌقاتها التعلمٌة والعملٌة تمكٌن الطالبات من تطبٌق ما هو فً متناول موضوعات -0أ
 تعرٌف الطالبات بالمصادر الجغرافٌة المهمة قدٌماً وحدٌثاً . -0أ
 3تعلٌم الطالبات بكل ما تسعى  الجغرافٌة الٌه خدمة لإلنسان بخاصة والعلوم األخرى بخاصة -4أ

 
 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر.  -ب 
 االلمام بالمواضٌع الخاصة بالموارد الطبٌعٌة واالسس التً تقوم علٌها.تمكٌن الطلبة من  – 2ب
 3محاولة ربط مفردات المادة الدراسٌة بواقع الطلبة   – 0ب
 تاهٌل الطلبة لٌكونوا باحثٌن فً مجال جغرافٌة الموارد المائٌة . – 0ب

 األهداف الوجدانٌة -ج
 من االمثلة حول الموضوع .القدرة على ان ٌعطً الطلبة اكبر قدر ممكن – 2ج
 امكانٌة تغٌر الحالة الذهنٌة للطلبة بتغٌر الواقع . – 0ج
 طرح افكار جدٌدة ومثٌرة تفً موضوع الدرس االلكترونٌا . – 0ج
 تقوٌة الطلبة استعمال مهاراة التنظٌم االلكترونً . – 4ج

 لق. بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتع -د 
 تحقٌق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت وتاهلٌهم للتطبٌق فً المدارس . – 2د
 تشجٌع الطلبة على مهارات طرح االسئلة . – 0د
 تدرٌب الطلبة على نتمٌة المفاهٌم والمصطلحات فً جغرافٌة الموارد الطبٌعٌة . – 0د
 تشجٌع الطلبة على تدوٌن المالحظات اثناء الدرس واجراء البحوث المتعلقة بالموارد الطبٌعٌة . – 4د
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 احملاضرات االلكرتونية . -

 استعمال العصف الذهين يف تنمية املهارات . -

 اسلوب املناقشة يف احملاضرة اليومية االلكرتونية . -

 طرائق التقٌٌم

 الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة .اخبار  -2
 منح درجات للحضور فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -0
 اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة . -0
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 بنٌة المقرر .14

السا ت
 عات

/ أو اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

المارد التعرف على  0 2
 الطبٌعٌة

تعرٌف الموارد 
 الطبٌعٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

الموارد التعرف على  0 0
 الطبٌعٌة

اهمٌة الموارد 
 الطبٌعٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  المٌاه  0 0
 واهمٌتها لالنسان

المٌاه واهمٌتها 
 لالنسان

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  المٌاه  0 4
 السطحٌة

المحاضرات  المٌاه السطحٌة
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  المٌاه  0 5
 الجوفٌة

المحاضرات  المٌاه الجوفٌة
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  االستفاده من  0 6
 المٌاه الجوفٌة

االستفاده من 
 المٌاه الجوفٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  السدود  0 2
 وهمٌتها

المحاضرات  السدود وهمٌتها
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  تاثٌر السدود  0 9
 على الموارد المائٌة

تاثٌر السدود على 
 الموارد المائٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات  حصاد المٌاه التعرف على  حصاد المٌاه 0 8
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
3 

التعرف على  اهمٌة حصاد  0
 المٌاه

اهمٌة حصاد 
 المٌاه

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
2 

المحاضرات  البحار البحارالتعرف على  0
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
0 

المحاضرات  المحٌطات المحٌطاتالتعرف على  0
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
0 

المحاضرات  البحٌرات البحٌراتالتعرف على  0
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
4 

اهم االنهار التعرف على  0
 فً العراق

اهم االنهار فً 
 العراق

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
5 

التعرف على  فؤائد  0
 الموارد المائٌة بالنسبة للعراق

فؤائد الموارد 
 المائٌة بالنسبة للعراق

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
6 

التعرف على  تاثٌر  0
الموارد المائٌة سٌاسٌا على 

 العراق

تاثٌر الموارد 
المائٌة سٌاسٌا على 

 العراق

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
2 

التعرف على  اهم االنهار  0
 فً الوطن العربً

اهم االنهار فً 
 الوطن العربً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
9 

التعرف على  فؤائد  0
الموارد المائٌة بالنسبة للوطن 

 العربً

فؤائد الموارد 
المائٌة بالنسبة للوطن 

 العربً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
8 

التعرف على  فؤائد  0
الموارد المائٌة بالنسبة للوطن 

 العربً

تاثٌر الموارد 
المائٌة سٌاسٌا للوطن 

 العربً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
3 

التعرف على  اهم االنهار  0
 فً قارة اسٌا

اهم االنهار فً 
 قارة اسٌا

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات المحاضرات اهم االنهار فً التعرف على  اهم االنهار  00
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 البنٌة التحتٌة .15

 0339د حسن ابو سمور , حامد الخطٌب /جغرافٌة الموارد المائٌة /  ـ الكتب المقررة المطلوبة2

مع التطبٌق على  المائٌةمحمد عبد العزٌز ابو العٌنٌن / جغرافٌة الموارد  ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(0
 موارد المٌاه

الكتب والمراجع التً ٌوصى اـ 
بها                 ) المجالت العلمٌة , 

 التقارٌر ,....  (

 سالم هاتف احمد الجبوري / واقع الموارد المائٌة فً العراق وامكانٌة تنمٌتها
 

ب ـ المراجع االلكترونٌة, مواقع 
 االنترنٌت ....

https://www.researchgate.net/publication/331378849_
almward_almayyt_fy_alraq_wamkanyt_tnmytha 

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً .16

 
المواقع االلكترونٌة وكٌفٌة التواصل مع المجالت العربٌة والعالمٌة لالطالع غلى اخر البحوث تدرٌب الطلبة على استخدام 

 والمستجدات فٌما ٌخص مشاكل الموارد المائٌة  وكٌفٌة الحد من استثمار المٌاه فً البالد .
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 االلكترونٌة االلكترونٌة قارة اوربا فً قارة اسٌا 2

0
0 

التعرف على  اهم االنهار  0
 فً قارة افرٌقٌا

اهم االنهار فً 
 قارة افرٌقٌا

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
0 

التعرف على  اهم واشهر  0
 االنهار فً العالم

اهم واشهر 
 االنهار فً العالم

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
4 

التعرف على  فؤائد  0
 الموارد المائٌة بالنسبة الوربا

فؤائد الموارد 
 المائٌة بالنسبة الوربا

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
5 

التعرف على  فوائد  0
 الموارد المائٌة بالنسبة الفرٌقٌا

فوائد الموارد 
 المائٌة بالنسبة الفرٌقٌا

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
6 

التعرف على  فوائد  0
 الموارد المائٌة بالنسبة للعالم

فوائد الموارد 
 المائٌة بالنسبة للعالم

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
2 

تاثٌر  التعرف على  0
الموارد المائٌة سٌاسٌا بالنسبة 

 االوربا

الموارد  تاثٌر
المائٌة سٌاسٌا بالنسبة 

 االوربا

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
9 

تاثٌر  التعرف على  0
الموارد المائٌة سٌاسٌا بالنسبة 

 الفرٌقٌا

تاثٌر الموارد 
المائٌة سٌاسٌا بالنسبة 

 الفرٌقٌا

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
8 

تاثٌر  التعرف على  0
الموارد المائٌة سٌاسٌا بالنسبة 

 للعالم

تاثٌر الموارد 
المائٌة سٌاسٌا بالنسبة 

 للعالم

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
3 

تاثٌر  التعرف على  0
الموارد المائٌة سٌاسٌا بالنسبة 

 للعالم

تاثٌر الموارد 
المائٌة سٌاسٌا بالنسبة 

 للعالم

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

https://www.researchgate.net/publication/331378849_almward_almayyt_fy_alraq_wamkanyt_tnmytha
https://www.researchgate.net/publication/331378849_almward_almayyt_fy_alraq_wamkanyt_tnmytha
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 عبِؼخ رىو٠ذ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .34

 لَُ اٌغغواف١خ اٌّووياٌمَُ اٌؼٍّٟ  /  .35

 عغواف١خ اٌزوثخ  اٍُ / هِي اٌّموه .36

 االٌىزوٟٚٔ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .37

 ِموه ٍٕٛٞ  اٌفظً / إٌَخ .38

 ٍبػخ 31 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .39

 2922-2921  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .41

 

 أ٘لاف اٌّموه .41

 جغرافية التربة واسبابها ومعالجاتها ضمن بيئة الواقع .تنمية قدرة الطلبة على فهم خصائص ومشكالت مادة  -11

ة ومنها ما يخص بصادر الحصول بيانات جغرافية التر اكتساب الطلبة المعارف واالفكار على التعرف على اىم م -11
 البيانات المتوفرة عند وزارة الزراعة .

 رىا في تنميتها على ارض الواقع.تمكين الطلبة في فهم القواعد االساسية لمادة جغرافية التربة وتفعيل دو  -10

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ - 9

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ
 اْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ ػٍّبء اٌزوة ٚاُ٘ إٌظو٠بد ثبٌَٕجخ ٌٍزوة .-1أ
 1ٚاٌؼ١ٍّخ رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ رطج١ك ِب ٘ٛ فٟ ِزٕبٚي ِٛضٛػبد اٌغغواف١خ ٚرطج١مبرٙب اٌزؼ١ٍّخ -2أ
 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌّظبكه اٌغغواف١خ اٌّّٙخ لل٠ّبً ٚؽل٠ضبً . -3أ
 1ثقبطخ  رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد ثىً ِب رَؼٝ  اٌغغواف١خ ا١ٌٗ فلِخ ٌإلَٔبْ ثقبطخ ٚاٌؼٍَٛ األفوٜ-4أ
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ االٌّبَ ثبٌّٛاض١غ اٌقبطخ ثبٌزوثخ ٚاالٌٍ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب. – 1ة

 1ِؾبٌٚخ هثظ ِفوكاد اٌّبكح اٌلها١ٍخ ثٛالغ اٌطٍجخ   – 2ة

 رب١ً٘ اٌطٍجخ ١ٌىٛٔٛا ثبؽض١ٓ فٟ ِغبي عغواف١خ اٌزوثخ . – 3ة

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  -ط

 االِضٍخ ؽٛي اٌّٛضٛع . اٌملهح ػٍٝ اْ ٠ؼطٟ اٌطٍجخ اوجو لله ِّىٓ ِٓ– 1ط

 اِىب١ٔخ رغ١و اٌؾبٌخ اٌن١ٕ٘خ ٌٍطٍجخ ثزغ١و اٌٛالغ . – 2ط

 طوػ افىبه عل٠لح ِٚض١وح رفٟ ِٛضٛع اٌلهً االٌىزو١ٔٚب . – 3ط

 رم٠ٛخ اٌطٍجخ اٍزؼّبي ِٙبهاح اٌزٕظ١ُ االٌىزوٟٚٔ . – 4ط
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ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ  .اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍك -ك 

.) 

 رؾم١ك َِز٠ٛبد االكهان اٌؼمٍٟ ٌلٜ اٌطٍجخ ٌؾً اٌّشىالد ٚرب١ٍُ٘ٙ ٌٍزطج١ك فٟ اٌّلاهً . – 1ك

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ِٙبهاد طوػ االٍئٍخ . – 2ك

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ٔز١ّخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد فٟ عغواف١خ اٌزوثخ . – 3ك

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رل٠ٚٓ اٌّالؽظبد اصٕبء اٌلهً ٚاعواء اٌجؾٛس اٌّزؼٍمخ ثبٌزوثخ  – 4ك

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 اٌّؾبضواد االٌىزو١ٔٚخ . -
 اٍزؼّبي اٌؼظف اٌنٕٟ٘ فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد . -
 اٍٍٛة إٌّبلشخ فٟ اٌّؾبضوح ا١ِٛ١ٌخ االٌىزو١ٔٚخ . -

 طوائك اٌزم١١ُ   

 ثبالِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌفظ١ٍخ االٌىزو١ٔٚخ .افجبه اٌطٍجخ  -1

 ِٕؼ كهعبد ٌٍؾضٛه فٟ اٌّؾبضوح ا١ِٛ١ٌخ االٌىزو١ٔٚخ . -2

 اػطبء كهعبد ٌٍّشبهوبد فٟ إٌّبلشبد ٚاٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌّؾبضواد االٌىزو١ٔٚخ . -3
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 ث١ٕخ اٌّموه .17

اٌ د

 ٍبػبد
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / 

 اٌّٛضٛعأٚ 
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠ف  اٌزؼوف ػٍٝ  2 1

 اٌزوثخ
اٌّؾبضواد  رؼو٠ف اٌزوثخ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّىٛٔبد  اٌزؼوف ػٍٝ  2 2

 اٌؼض٠ٛخ
اٌّىٛٔبد 

 اٌؼل١ٔخ 
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّىٛٔبد  اٌزؼوف ػٍٝ  2 3

 اٌؼض٠ٛخ 
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
ِبء  اٌزؼوف ػٍٝ  2 4

 اٌزوثخ
اٌّؾبضواد  ِبء اٌزوثخ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
ربص١و  اٌزؼوف ػٍٝ  2 5

 اٌّبكح االَ اٌظقو
ربص١و اٌّبكح 

 االَ اٌظقو
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
ربص١و  اٌزؼوف ػٍٝ  2 6

 ػبًِ إٌّبؿ
ربص١و ػبًِ 

 إٌّبؿ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

صبص١و  اٌزؼوف ػٍٝ  2 7

 إٌجبد ٚاٌؾ١ٛاْ
صبص١و إٌجبد 

 ٚاٌؾ١ٛاْ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
ربص١و  اٌزؼوف ػٍٝ  2 8

 اٌزضبه٠ٌ
ربص١و 

 اٌزضبه٠ٌ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
ربص١و  اٌزؼوف ػٍٝ  2 9

 ػبًِ اٌزؼو٠خ
ربص١و ػبًِ 

 اٌزؼو٠خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

1 

رؼو٠خ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌّبء اٌغبهٞ
رؼو٠خ اٌّبء 

 اٌغبهٞ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

1 

رؼو٠خ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌو٠بػ
اٌّؾبضواد  رؼو٠خ اٌو٠بػ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

2 

ربص١و  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 ػبًِ اٌيِٓ
ربص١و ػبًِ 

 اٌيِٓ 

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

3 

ربص١و  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 ػبًِ االَٔبْ
ربص١و ػبًِ 

 االَٔبْ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

4 

اٌّؾبضواد  لطبع اٌزوثخ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 االٌىزو١ٔٚخ
1

5 

١َٔظ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌزوثخ
اٌّؾبضواد  ١َٔظ اٌزوثخ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

6 

روو١ت  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌزوثخ
اٌّؾبضواد  روو١ت اٌزوثخ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

7 

ٍّه  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌزوثخ
اٌّؾبضواد  ٍّه اٌزوثخ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
ٌْٛ  اٌزؼوف ػٍٝ  2  

 اٌزوثخ
اٌّؾبضواد  ٌْٛ اٌزوثخ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

9 

َِب١ِخ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌزوثخ ٚٔفبم٠زٙب
َِب١ِخ اٌزوثخ 

 ٚٔفبم٠زٙب

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .18

 د . صفاء مجيد المظفر / جغرافية الربة ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  0111كمال الشيخ حسين / الجغرافية الحيوية والتربة/  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ 

ثٙب                 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، 

 ،....  ( اٌزمبه٠و

امير الوسالتي , سناء عليبي , الهادي بنمنصور / دراسة ثاثير الي بالمياه 
المستعملة على نمو النباتي الشجار الزيتون وعلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية 

 0101للتربة /المجلة العربية / 

 
ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
-best-soil-the-library.net/t-https://books

download 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .19

رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٚو١ف١خ اٌزٛاطً ِغ اٌّغالد اٌؼوث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ ٌالطالع 

 ٚاٌَّزغلاد ف١ّب ٠قض ِشبوً اٌزوثخ ٚو١ف١خ اٌؾل ِٓ اٍزضّبه اٌزوة فٟ اٌجالك . غٍٝ افو اٌجؾٛس

 
 
 

2

1 

 اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌقظبئض اٌى١ّ١بئ١خ
اٌقظبئض 

 اٌى١ّ١بئ١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

1 

فظٛثخ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌزوثخ
اٌّؾبضواد  فظٛثخ اٌزوثخ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

2 

ؽّٛضخ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌزوثخ
اٌّؾبضواد  ؽّٛضخ اٌزوثخ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

3 

ٍِٛؽخ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌزوثخ
اٌّؾبضواد  ٍِٛؽخ اٌزوثخ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

4 

اٌزوثخ  اٌزؼوف ػٍٝ 2

 إٌطبل١خ
اٌّؾبضواد  اٌزوثخ إٌطبل١خ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

5 

اٌزوثخ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌغ١و إٌطبل١خ
اٌزوثخ اٌغ١و 

 إٌطبل١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

6 

ط١بٔخ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌزوثخ
اٌّؾبضواد  ط١بٔخ اٌزوثخ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

7 

اٌلٚهاد  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌيهاػ١خ
اٌلٚهاد 

 اٌيهاػ١خ 

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

8 

رلهط  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌَفٛػ
اٌّؾبضواد  رلهط اٌَفٛػ

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
2

9 

اٌيهاػخ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌىٕزٛه٠خ
اٌيهاػخ 

 اٌىٕزٛه٠خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
3

1 

اٌيهاػخ  اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌىٕزٛه٠خ
اٌيهاػخ 

 اٌىٕزٛه٠خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

https://books-library.net/t-the-soil-best-download
https://books-library.net/t-the-soil-best-download
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 جامعة تكريت / كمية التربية لمبنات المؤسسة التعميمية

 قسم الجغرافية القسم العممي / المركز

 الوطن العربي الحديث اسم / رمز المقرر

 اإللكتروني أشكال الحضور المتاحة

 سنوي )فصمي / سنوي(النظام الدراسي 

 ساعة03 عدد الساعات الدراسية )الكمي(

 0300-0302 تاريخ إعداد هذا الوصف

 أهداف المقرر : 

 عمى تاريخ الدولة العثمانية ونشأتيا وتوسعيا في االقطار العربية .يف الطمبة ـ ييدف الى تعر 2
مى اىم مصادر الحصول عمى موجز والتعرف عاالساسية ليذا العمم ـ ييدف ىذا المقرر الى اىم الركائز 0

 والتعرف عمى انظمة الحكم لمدولة العثمانية .
 عمى تاريخ الدولة العثمانية .تعريف الطمبة  - 0
 عمى المشاكل تواجيو ىذه الدولة وكيفيو معالجتيا . تعريف الطمبة  - 4
 .  توضيحياوكيفية  المختمفةعمى مناقشة في مجال تاريخ بطرق تعريف الطمبة  - 5
 واستيعاب المصطمحات في الدولة الحديثة . تنمية قدرة الطمبة عمى فيم   - 6
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم : 
 . األهداف المعرفية :أ
 .      الدولة واىم النظريات تطورالدولة ان يتعرف الطمبة عمى عمماء   -2أ
التركز الرئيس والثانوي لممشاكل وكيفيو ايجاد المعالجات االنيو كحمول  أن يميز الطمبة بين اماكن  -0أ

 مؤقتو لممشكمة.
 .وعمم تاريخ الحديث تاريخ  أن يفرق الطمبة بين  -0أ
 .تاريخ الدولة الحديثةتمكين الطمبة من كتابو البحوث في مجال   -4أ
 . تاريخلطمبة عن اىم مصادر عمم الان يكتب ا  -5أ
 المدينة في حياتيم . تاريخ الطمبة من مناقشو وتوضيح اىميو الحفاظ عمىتمكين   -6أ
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 :  األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -ب
 واالسس التي تقوم عمييا . تاريخيةالتمكين الطمبة من االلمام بالمواضيع  – 2ب 
 محاولة ربط مفردات المادة الدراسية بواقع الطمبة . – 0ب 
 .      تاريخ الدولة العثمانيةليكونوا باحثين في مجال  الطمبةتأىيل   - 0ب 
  األهداف الوجدانية : –ج 
 القدرة عمى ان يعطي الطمبة اكبر قدر ممكن من االمثمة حول الموضوع . - 2ج
 امكانية تغيير الحالة الذىنية لمطمبة بتغير المواقع . -0ج
 لكترونيا.طرح افكار جديدة ومثيرة تفي موضوع الدرس ا -0ج
 تقوية الطمبة استعمال ميارة التنظيم االلكتروني .-4ج  

 د. الميارات العامة والتأىيمية المنقولة )الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (: 
 تحقيق مستويات االدراك العقمي لدى الطمبة لحل المشكالت وتأىيميم لمتطبيق في المدارس .-2د
 يع الطمبة عمى مياره طرح األسئمة .تشج-0د
 . دولةالتدريب الطمبة عمى تنميو المفاىيم والمصطمحات في -0د
  . دولةالتشجيع الطمبة عمى تدوين المالحظات اثناء الدرس واجراء البحوث المتعمقة ب-4د 

 طرائق التعميم والتعمم : 
 المحاضرات االلكترونية -
 تنميو الميارات .استعمال العصف الذىني في  -
 أسموب المناقشة في المحاضرة اليومية االلكترونية . -

 طرائق التقييم : 
 .اختبار الطمبة باالمتحانات الشفوية والشيرية والفصمية االلكترونية . 2
 . منح درجات لمحضور في المحاضرات االلكترونية . 0
 اليومية في المحاضرات االلكترونية ..اعطاء درجات لممشاركات في المناقشات والمشاركات 0

 
 بنية المقرر : 

األ
 سبوع

ال
 ساعات

مخرجات التعمم 
 المطموبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طريقة 
 طريقة التقييم التعميم

نشأة التعرف عمى  2 1
 الدولة العثمانية

نشأة الفصل األول / 
الدولة العثمانية وتوسعيا في 

 االقطارالعربية 

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية 

اختبارات المحاضتاريخ تاريخ أىداف التعرف عمى  2 2
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تاريخ الدولة أىداف 
، ومعرفة طرق العثمانية

 البحث فيو

، الوطن العربي الحديث
 وطرق البحث فييا 

رات 
 االلكترونية

 الكترونية

3 2 
التعرف عمى 
التوسع العثماني في 

 االقطار العربية 

الدولة الصفوية ظيور 
 في ايران

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

4 2 
التعرف عمى 
الغزو االستعماري 

 لموطن العربي

الغزو البرتغالي 
 لممغرب االقصى 

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

5 2 
التعرف عمى 
الغزوات االوربية لموطن 

 العربي 

الغزو البرتغالي لمخميج 
العربي/الجزائر وطرابمس 

 وتونس

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

7 2 
التعرف عمى 

 سياسة الدولة العثمانية
السيطرة العثمانية  

عمى الشام ومصر والحجاز 
 واليمن 

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

8 2 
 التعرف عمى
انظمة الحكم لمدولة 

 العثمانية

واالدارة نظام الحكم 
 العثمانية في الوطن العربي

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

9 2 
التعرف عمى 
المؤسسات الدولة 

 العثمانية

القوات االقطاعية 
 العثمانية/االنكشارية

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

1
0 

2 
التعرف عمى 
االوضاع الدولة 

 العثمانية

الوضع االقتصادي 
واالجتماعي/الضرائب/ 

 التجارة

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

1
1 

2 

التعرف عمى 
الدولة العثمانية والقوى 
المحمية في الواليات 

 العربية

المحاض المماليك في بغداد
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية
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1
2 

2 

القوى التعرف عمى 
المحمية في االقطار 

 العربية

في  الجميميون
الموصل/المماليك في 
مصر/ال ظاىر العمر في 

 فمسطين/ ال معن في لبنان

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

1
3 

2 
 التعرف عمى
االسر في الواليات 

 العربية 

االسرة القرامنمية في 
طرابمس/االسرة الحسينية في 

 تونس

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

1
4 

2 
رف عمى التع

 الغزو الفرنسي لمصر 
التطور التاريخي لفكرة 

 غزو مصر
المحاض

رات 
 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

1
5 

2 
التعرف عمى 

 عمميات الغزو
المحاض ظروف عممية الغزو

رات 
 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

1
6 

2 
التعرف عمى 
االوضاع العامة في 

 مصر

المحاض الثورة االولى والثانية 
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

1
7 2 

 التعرف عمى
  غزوات الفرنسي

المحاض الغزو الفرنسي لسوريا
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

1
8 

2 
التعرف عمى 

 سياسة الفرنسيين
خروج الفرنسيين من 

 مصر
المحاض

رات 
 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

1
9 

2 
نتائج التعرف عمى 

 غزو 
اثار غزو الفرنسي 

 لمصر 
المحاض

رات 
 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

2
0 2 

التعرف عمى 
 ظيور الزعيم في مصر

بروز محمد عمي باشا 
 وبناء الدولة العربية الحديثة 

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

2
بروز التعرف عمى  2 1

 محمد عمي باشا
محاوالت محمد عمي 

 بناء الدولة الحديثة في
المحاض

رات 
اختبارات 

 الكترونية
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 االلكترونية

2
2 

2 
التعرف عمى 

 اجراءات محمد عمي 
المحاض اجراءاتو العسكرية

رات 
 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

2
3 

2 
التعرف عمى 

 مصطمح الحكمدار 
المحاض اجراءاتو االدارية

رات 
 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

2
4 2 

بناء التعرف عمى 
 المؤسسات

المحاض اجراءاتو االقتصادية
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

2
5 

2 
التعرف عمى 
تطورات من ناحية 

 الثقافية

المحاض اجراءاتو التعميمية 
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

2
6 

2 
التعرف عمى 
سياسة محمد عمي باشا 

 سياسية

نشاط محمد عمي باشا 
 سياسيا في الواليات العربية

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

2
7 2 

عمى التعرف 
 نشاطات محمد عمي 

نشاطو في الجزيرة 
  العربية

المحاض
رات 

 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

2
8 

2 
التعرف عمى 

 نشاطات السياسية
نشاط محمد عمي في 

 الخميج العربي
المحاض

رات 
 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

2
9 

2 
 التعرف عمى

  نشاطات محمد عمي
نشاطو في بالد 

 السودان
المحاض

رات 
 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

3
0 

2 
سياسة التعرف 

 محمد عمي 
سياسة محمد عمي في 

 الشام والعراق
المحاض

رات 
 االلكترونية

اختبارات 
 الكترونية

 
 البنية التحتية
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 المطموبةالكتب المقررة 
  م(.2775اباظة ،فاروق عثمان، الحكم العثماني في اليمن،)القاىره،

 ت(.3انيس ، محمد، الدولة العثمانية والمشرق العربير،)القاىرة،د المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى 
بها )المجالت العممية ،التقارير 

).....، 

تاريخ جميع المصادر المناخية الحديثة العربية واالجنبية في مجال 
 الدولة العثمانية

المراجع االلكترونية ،مواقع 
 االنترنيت ،.....

ndle/10665/3https://apps.who.int/iris/bitstream/ha
ara.pdf-29429/9789240006119  

 
خطة تطوير المقرر 

 الدراسي 
في الجامعات  لتاريخيةروع تطوير وتحديث مناىج اتم اعتماد مفردات مش

 (0325/0326العراقية )
 
 
 
 

 

 

 جامعة  تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة .42

 الجغرافٌة    القسم العلمً  / المركز .43

 / المرحلة الثالثة طرابق البحث الجغرافً  / رمز المقرراسم  .44

 محاضرات الكترونٌة أشكال الحضور المتاحة .45

 مقرر سنوي الفصل / السنة .46

 56 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .47

 1/9/2929 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .48

 أهداف المقرر .49

 التعرٌف بالبحث العلمً عامة والبحث الجغرافً خاصة -1

 تعلٌم الطالبة كٌفٌة اعداد البحث العلمً .   -2      

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240006119-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240006119-ara.pdf
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 تعلٌم الطالبات كٌفٌة صٌاغة منهجٌة بحث التخرج . -3      

 التعرٌف بانواع مصادر المعلومات الورقٌة وغٌر الورقٌة وكٌفٌة استعمالها. -4     

 تمكٌن الطالبة من استعمال ادوات البحث العلمً المختلفة وطرابق البحث. -5     

 

 مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .22

 األهداف المعرفٌة   -أ
 تعرٌف الطالبة بمناهج البحث العلمً -1
 المام الطالبة بانواع المصادر الجغرافٌة القدٌمة والحدٌثة . -2
 الطالبة بالدراسات السابقة بموضوع الجغرافٌة .تعرٌف   -3
 اعطاء الطالبة فكرة عن قنوات النشر العلمً .  -4
 اطالع الطالبات على كٌفٌة استعمال مكتبة الكلٌة ومصادرها . -5

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر.   -ب 
 تعلٌم الطالبات كٌفٌة تصمٌم خطة البحث – 1ب
 تعرٌف الطالبات بطرق تقسٌم البحث  – 2ب
 تمكٌن الطالبة كٌفٌة كتابة مسودة البحث ثم تبٌٌضه واخراجه بشكله النهابً – 3ب
 تعزٌز قدرة الطالبة على التفكٌر العلمً الممنهج .    -4ب
 الفكرٌة.تنمٌة قدرة الطالبة على التحلٌل والنقد واالستنباط والربط والتركٌب وبقٌة المهارات  -5-ب

 طرابق التعلٌم والتعلم      

 ــ الطرٌقة القٌاسٌة ) القاء المحاضرات( 1
 الطرٌقة االستجوابٌة -2
 

 طرابق التقٌٌم      

 
ــ التقوٌم البنابً ) التكوٌنً( باالمتحانات الٌومٌة , ومالحظة اداء الطالبة فً المناقشات داخل المحاضرة 1

 والتقوٌم الصفً .والواجبات البٌتٌة , 
 ــ التقوٌم التشخٌصً باالمتحانات الفصلٌة والنهابٌة إلصدار احكام النجاح والرسوب.2

 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  . -ج
 الحرص على اكتشاف الحقابق العلمٌة الجغرافٌة الجدٌدة لتحسٌن حٌاة االنسان -1
 متابعة التطور العلمً بمجال الجغرافٌا والمشاركة فٌه -2
 تعلٌم الطالبة على الصدق والموضوعٌة فً الحٌاة العلمٌة والعملٌة  -3
 التعاون مع الزمالء فً نشر العلم والتعرٌف به فً مجال التخصص. -4

 طرابق التعلٌم والتعلم     

 طرابق التقٌٌم    

افكار الطالبة حول االهداف ال تستخدم هنا طرابق التدرٌس التقلٌدٌة بل ٌتم اعتماد المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم 
 الوجدانٌة والقٌمٌة بهذا الخصوص .

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. . -د 
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 بنٌة المقرر .21

الشهر 
 واالسبوع

الساعا
 ت

مخرجات 
 التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم

طرٌقة 
 التقٌٌم

التعرٌف بالنتاج   2 1كانون اول 
الفكري البشري بشكل 

 عام

الطرٌقة 
 القٌاسٌة
 

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

تعرٌفات    1كانون اول 
 مصطلحات البحث العلمً 

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

تارٌخ البحث   2 2كانون اول 
 العلمً 
 
 

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

مجاالت البحث    2كانون اول 
 العلمً 

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

الطرٌقة  الفكر والتفكٌر  2 3كانون اول 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

الطرٌقة  تصنٌف العلوم    3كانون اول 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

مراحل اعداد   2 1كانون ثانً 
 البحث

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

مرحلة االختٌار    1كانون ثانً 
واالطالع على البحوث 

 السابقة

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

مرحلة تصمٌم   2 2كانون ثانً 
خطة البحث وصٌاغة 

 الفرضٌات

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

=  =  =  =  =     2كانون ثانً 
= 

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

عناصر خطة   2 3كانون ثانً 
 البحث

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

الطرٌقة  كتابة المقدمة   3كانون ثانً 
 القٌاسٌة

طرٌقة 

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات
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 النص

مرحلة جمع   2 4كانون 
 المعلومات

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

طرابق جمع   2 1شباط
 المعلومات

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

=  =  =  =  =    2 2شباط
= 

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

الطرٌقة  تدوٌن المعلومات    2 3شباط
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

الطرٌقة  انواع المصادر  2 4شباط
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

الطرٌقة  المصادر الورقٌة  2 1اذار
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

الطرٌقة  =  =  =  =  =  2 2اذار
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

المصادر غٌر    3اذار
 الورقٌة 

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

=   =  =  =  =    2 3 اذار
 = 

الطرٌقة 
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

الطرٌقة  انواع المناهج  2 4اذار
 القٌاسٌة

طرٌقة 
 النص

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

مناهج البحث   2 1نٌسان
 الجغرافً 

الطرٌقة 
 القٌاسٌة
 

 كتابة تقرٌر

كتابة مسودة   2 2نٌسان
 البحث

الطرٌقة 
 القٌاسٌة
 

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

مبٌضة البحث   2 3نٌسان
 واخراجه بشكله النهابً

الطرٌقة 
 القٌاسٌة
 

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات



  
 77الصفحخ

 
  

 البنٌة التحتٌة  .22

 محمد ازهر سعٌد السماك , طرابق البحث الجغرافً ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

عامر ابراهٌم قندٌلجً , طرق البحث العلمً واستخدام مصادر -1 ـ المراجع الربٌسٌة )المصادر(  2
 المعلومات
 وجٌه محجوب , كتابة البحث العلمً  -2

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 
 ) المجالت العلمٌة , التقارٌر ,....  (

 هناك كتب ومصادر وبحوث كثٌرة متوافرة 

ب ـ المراجع االلكترونٌة, مواقع االنترنٌت 
.... 

المواقع االلكترونٌة كم من البحوث والمقاالت التً  تتوافرفً
 تتناول موضوع البحث العلمً الجغرافً  .

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً  .23

المعلومة الجغرافٌة . كما ان مفردات المنهج  بحاجة الى  هناك حاجة ملحة العتماد الوسابل التعلٌمٌة الحدٌثة الٌصال  
 .APAتطوٌر بعض المفردات من جهة وكذلك اضافة مواضٌع جدٌدة مثل طرابق تدوٌن المصادر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكرٌتجامعة  المؤسسة التعلٌمٌة

 كلٌة التربٌة للبنات القسم العلمً / المركز

متطلبات االخراج   2 4نٌسان
 النهابً

الطرٌقة 
 القٌاسٌة
 

االداء 
الصفً 

 واالمتحانات

  1ماٌس 
2 

تقٌٌم بعض  
 المصادر الجغرافٌة

استعمال 
 القصاصات

 

تقٌٌم بعض مصادر   2 2ماٌس 
 المكتبة 
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 زراعٌة  المرحلة الثالثة/ جغرافٌة   GGOA    329 اسم / رمز المقرر

 الجانب النظري أشكال الحضور المتاحة

 سنوي الفصل / السنة

 ساعة 39 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(

 19/2921/ 1 تارٌخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر

 ان تفهم الطالبة معنى الجغرافٌة الزراعٌة واالسس التً تقوم علٌها

 بعالقة الجغرافٌة الزراعٌة بالعلوم االخرى ومدى استفادة تلك العلوم من بعضها البعضتعرٌف الطالب 

 دراسة مناهج الجغرافٌة الزراعٌة

 التعرف على العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة المؤثرة باالنتاج الزراعً

 دراسة بعض المحاصٌل الزراعٌة وتوزٌعها الجغرافً

 باالنتاج الزراعًمعرفة اثر العالقة المكانٌة 

اكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً اعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل 

 والتوثٌق

 مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .1

 االهداف المعرفٌة  -أ

 ان تتعرف الطالبة على اهداف المادة  -1أ

 الطالب بالمصطلحات والمفاهٌم األساسٌة المتعلقة بجغرافٌة الزراعةتزوٌد   -2أ

 .وتعرٌف الطالب على المنهجٌة المتبعة فً دراسة جغرافٌة الزراعة.   -3أ

 .تعلٌم الطالب كٌفٌة تصنٌف المحاصٌل الزراعٌة وبٌان مناطق إنتاجها الربٌسٌة فً العالم وظروف تركزها فٌها -4أ

 الجغرافٌة الزراعٌة والعوامل الطبٌعٌة والبشرٌة المؤثرة فً االنتاج الزراعًان تفهم مناهج   -5أ

 ممارسة التدرٌسً لعمله وفق اطار نظري ٌوجه عمله مع طالبه بشكل علمً   -6أ
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 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر   -ب 

 استخدام السبوره   - 1ب

 كتابة تقارٌر عن المحاصٌل الزراعٌة  - 2ب

 التمكن من البحث فً اثر العوامل الجغرافٌة المؤثرة باالنتاج الزراعً – 3ب

 تمكٌن الطلبة من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوي    -4ب

 طرابق التعلٌم والتعلم      

 المحاضرة , التطبٌق العملً 

 االلقاء واالستجواب والمناقشة

 طرٌقة التعلم الذاتً 

 طرابق التقٌٌم      

 االختبارات  الشفهٌة

 االختبارات التحرٌرٌة

 المشاركة الٌومٌة

 اعداد البحوث والدراسات

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج

 التخطٌط والعمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ج

 وادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد  التنظٌم-2ج

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن المناقشة -3ج

 طرح االسبلة   -4ج

 طرابق التعلٌم والتعلم     

 استخدام وسابل االنترنت -مناقشة-استجواب –المحاضرة  القاء 

 طرابق التقٌٌم    

 الٌومٌةاالختبارات 

 االختبارات الشهرٌة

 االختبارات النهابٌة
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 المهارات  العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. -د 

 المناقشة  -1د

 طرح االسبلة -2د

 كتابة تقارٌر-3د

 امتحانات تجرٌبٌة-4د

 الطلبة واكسابهم المعلومات الزراعٌة( التطبٌق ) وهً عملٌة تدرٌس مجموعة من  -5د
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 بنٌة المقرر .2

األسبو

 ع

الساعا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

1.  4 
تحدٌد مفهوم 

 الجغرافٌة الزراعٌة

شرح تطور 

 المفهوم
 المحاضرة

االختبارا

 ت

2.  4 
تحدٌد مفهوم 

 الزراعٌةالجغرافٌة 

نشوء المراكز 

 الزراعٌة االولى
 المحاضرة

االختبارا

 ت

3.  4 

عالقة الجغرافٌة 

الزراعٌة بفروع 

 الجغرافٌة

مناهج البحث فً 

 الجغرافٌة الزراعٌة
 المحاضرة

االختبارا

 ت

4.  4 

عالقة الجغرافٌة 

الزراعٌة بفروع 

 الجغرافٌة

عالقتها مع العلوم 

 االخرى
 المحاضرة

االختبارا

 ت

5.  4 
العوامل المؤثرة فً 

 االنتاج الزراعً

السطح وعالقته 

 باالنتاج الزراعً
 المحاضرة

االختبارا

 ت

6.  4 
العوامل المؤثرة فً 

 االنتاج الزراعً

الظروف المناخٌة 

والتاكٌد على االمطار 

 والحرارة والرٌاح

 المحاضرة
االختبارا

 ت

7.  4 
العوامل المؤثرة فً 

 االنتاج الزراعً

التربة وعالقتها 

 باالنتاج الزراعً
 المحاضرة

االختبارا

 ت

 العوامل البشرٌة 4  .8
العوامل االجتماعٌة 

 واالقتصادٌة
 المحاضرة

االختبارا

 ت

 العوامل البشرٌة 4  .9
العوامل السٌاسٌة 

 والباٌولوجٌة
 المحاضرة

االختبارا

 ت

19.  4 
خصابص االنتاج 

 الزراعً

ارتباط االنتاج 

 الزراعً بالزمن
 المحاضرة

االختبارا

 ت

11.  4 
خصابص االنتاج 

 الزراعً

اختالف االنتاج 

 الزراعً
 المحاضرة

االختبارا

 ت

12.  4 
انماط االنتاج 

 الزراعً

الزراعة المتنقلة 

 وزراعة االكتفاء الذاتً
 المحاضرة

االختبارا

 ت

13.  4 
انماط االنتاج 

 الزراعً

الزراعة الواسعة 

 والمختلطة
 المحاضرة

االختبارا

 ت
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14.  4 
طرق استغالل 

 االرض

المفضلة الغلة 

وعالقتها بمقدار الٌد 

 العاملة

 المحاضرة
االختبارا

 ت

15.  4 
تصنٌف االنتاج 

 الزراعً

حسب االهمٌة 

 االقتصادٌة
 المحاضرة

االختبارا

 ت

16.  4 
تصنٌف االنتاج 

 الزراعً

حسب االهمٌة 

 النباتٌة
 المحاضرة

االختبارا

 ت

 االنتاج النباتً 4  .17
محاصٌل 

 الحبوب/البقول/االلٌاف
 المحاضرة

االختبارا

 ت

 االنتاج النباتً 4  .18
محاصٌل 

 جذرٌة/سكرٌة/منبهة
 المحاضرة

االختبارا

 ت

 المحاضرة الصٌفٌة الخضروات 4  .19
االختبارا

 ت

 المحاضرة الشتوٌة الخضروات 4  .29
االختبارا

 ت

 المحاضرة الحمضٌات الفواكه 4  .21
االختبارا

 ت

 المحاضرة انتاج التمور التمور 4  .22
االختبارا

 ت

 المحاضرة االبقار الحٌوانًاالنتاج  4  .23
االختبارا

 ت

 المحاضرة االغنام االنتاج الحٌوانً 4  .24
االختبارا

 ت

 المحاضرة الدواجن االنتاج الحٌوانً 4  .25
االختبارا

 ت

 السكان 4  .26
السكان وعالقتهم 

 باالنتاج الزراعً
 المحاضرة

االختبارا

 ت

 السكان 4  .27
التغٌر السكانً 

 الرٌفً ـ الحضري
 المحاضرة

االختبارا

 ت

28.  4 
التركٌب السكانً 

 للعابلة الفالحٌة

عدم استقرار الٌد 

 العاملة
 المحاضرة

االختبارا

 ت

اثر العالقة المكانٌة  4  .29

على توزٌع االنتاج 
تسوٌق المنتجات 

 المحاضرة
االختبارا
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 البنٌة التحتٌة  .3

 الكتب المقررة المطلوبة -1
الجغرافٌة الزراعٌة , نوري خلٌل البرازي, عبد الجبار 

 2,2999المشهدانً,ط

 الجغرافٌة الزراعٌة , مخلف شالل مرعً, ابراهٌم محمد حسون المراجع الربٌسٌة )المصادر( -2

الكتب والمراجع التً ٌوصى بها )المجالت  ( أ

 العلمٌة ,التقارٌر ,.....( 
 جغرافٌة الزراعة, كاظم عبادي حمادي الجاسم

 المراجع االلكترونٌة ,مواقع االنترنٌت ,..... ( ب
 جغرافٌة العراق الزراعٌة, خطاب صكار العانً

 الجغرافٌة الزراعٌة , علً محمد المٌاح

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً .4

هو  تحدٌث المعلومات والبٌانات  الخاصة بالجغرافٌة الزراعٌة والتحدٌث المستمر لوسابل االٌضاح واستخدام كل ما

 . جدٌد على شبكة االنترنت بما ٌخدم وٌحدث المعلومات المتوفرة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت الزراعٌة الزراعً

39.  4 

اثر العالقة المكانٌة 

على توزٌع االنتاج 

 الزراعً

تسوٌق المنتجات 

 الزراعٌة
 المحاضرة

االختبارا

 ت
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 تكرٌتجامعة  المؤسسة التعلٌمٌة .1

 التربٌة للبنات القسم الجامعً / المركز .2

 / المرحلة الثالثة ةصناع/ جغرافٌة ال  321G IN اسم / رمز المقرر .3

 الجانب النظري البرامج التً ٌدخل فٌها .4

  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 39 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .7

 19/2919/ 1 تارٌخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

بقارتً امٌركا الشمالٌة وامٌركا الالتٌنٌة من حٌث الخصابص الطبٌعٌة والبشرٌة للقارتٌن تعرٌف الطالب تعرٌف الطلبة 

بأهمٌة دراسة الموقع الصناعً وتحلٌل العوامل التً ساعدة على قٌامها ودراسة تركٌب هذه المواقع ووظٌفتها ومدى اثرها 

العالقات المتبادلة بٌن المناطق الصناعٌة والمدن الصناعٌة على كل عنصر من عناصر النشاط االقتصادي, كذلك دراسة 

والمناطق االخرى المجاورة لها من حٌث تجهٌز المواد االولٌة والوقود والطاقة والٌد العاملة وطرق النقل والخدمات ومن ثم 

االقلٌمً الغٌر متكافا او  تسوٌق المنتجات الجاهزة الصنع. ودراسة المنطقة الصناعٌة التً تظهر نتٌجة التوزٌع الجغرافً

 غٌر المنتظم للصناعة على نطاق قطر ما او اقلٌم من اقالٌمها.

 مخرجات التعلم وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .12

 االهداف المعرفٌة -أ

 علومات عن تطور الصناعات واهمٌتهان تفهم الطالبه م -1أ
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 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر  -ب 

 القٌام باستخدام السبوره– 1ب

 الخرابط – 2ب

 طرابق التعلٌم والتعلم

 المحاضرة , التطبٌق العملً

 طرابق التقٌٌم

 االختبارات

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج

 طرح االسبلة على الطالبات-1ج

 اعطاء امثله خارجٌة ٌخص الموضوع افةباإلض ة المناقشة  حول الماد-2ج

 والتعلم طرابق التعلٌم

 المحاضرة

 طرابق التقٌٌم

 االختبارات الٌومٌه والفصلٌة

 المهارات  العامة و التاهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. -د 

 المناقشة-1د

 طرح االسبلة-2د

 اعطاء صور توضحٌة حول الموضوع-3د

 بنٌة المقرر .11

األسبو

 ع

السا

 عات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

 المساق أو الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

1 
 

3 

مقدمة عن الجغرافٌة 

الصناعٌة وتعرٌفها, 

اهمٌتها, وظٌفتها وعالقتها 

 بالعلوم االخرى.

 االختبارات المحاضرة 
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2 3 

النشاط الصناعً 

)تعرٌفه,نشؤه,مراحل 

 تطوره,معاٌٌر البحث فٌه(.

 االختبارات المحاضرة 

3 3 

عوامل التوطن 

( مصادر 1الصناعً )

الوقود والطاقة وٌشمل )أ( 

الفحم وانواعه وخصابصه, 

 )ب( البترول وخصابصه,

 االختبارات المحاضرة 

4 3 

)جـ( الغاز الطبٌعً 

وخصابصه, )د( الطاقة 

الكهربابٌة وخصابصها 

وانواع المحطات 

 الكهربابٌة.

 االختبارات المحاضرة 

5 3 

( المواد االولٌة, 2)

( 4( رأس المال, )3)

 السوق,

 االختبارات تطبٌقً 

6 3 
( البنى 6( العمل, )5)

 ( االرض,7التحتٌة, )
 االختبارات المحاضرة 

7 3 

( 9( المناخ, )8)

الرغبة الشخصٌة او 

 االعتبارات الشخصٌة.

 االختبارات المحاضرة 

8 3 

( دور السٌاسات 19)

الحكومٌة فً توطن 

( طرق النقل 11الصناعة, )

 وانواعه.

 االختبارات المحاضرة 

9 3 

الموقع الصناعً, 

مراحل التخطٌط للموقع 

الصناعً, نظرٌة الفردفٌبر 

 فً تحدٌد الموقع الصناعً.

 االختبارات تطبٌقً 

19 3 

تحدٌد الموقع 

الصناعً فً النظام 

االشتراكً, تحدٌد الموقع 

االقطار الصناعً فً 

 النامٌة

 االختبارات المحاضرة 

11 3 
انماط التوزٌع 

االقلٌمً, التركز الصناعً 

واهمٌته والمشاكل الناجمه 

 االختبارات تطبٌقً 
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 عنه وطرق قٌاسه

12 3 

المنطقة الصناعٌة, 

النطاق الصناعً, التركٌب 

 الصناعً

 االختبارات تطبٌقً 

13 3 

االرتباط الصناعً 

الصناعً وانواعه, التنوع 

 والتخصص الصناعً

 االختبارات تطبٌقً 

14 3 

التنمٌة المكانٌة 

للصناعة والتغٌرات 

الهٌكلٌة للتنمٌة الصناعٌة, 

التخطٌط الصناعً والتنمٌة 

 االقلٌمٌة

 االختبارات تطبٌقً 

15 3 

تصنٌف الصناعات, 

اهمٌة التصنٌف, اسس 

التصنٌف, التصنٌف الدولً 

 للصناعات

 االختبارات تطبٌقً 

16 3 

انواع الصناعات, 

تصنٌف الصناعات وتشمل 

( الصناعات 1)

االستخراجٌة وتشمل 

)التعدٌن, طرق 

التعدٌن)الباطنً 

 والسطحً(,

 االختبارات تطبٌقً 

17 3 

ممٌزات التعدٌن, 

العوامل المؤثرة فً 

 استخراج المعادن(

 االختبارات تطبٌقً 

18 3 
( الصناعات 2)

 التحضٌرٌة,
 االختبارات المحاضرة 

19 3 
( الصناعات 3)

 التحوٌلٌة
 االختبارات المحاضرة 

29 3 

التخطٌط الصناعً, 

التخطٌط فً االقتصاد 

المركزي, التخطٌط فً 

 الدول النامٌة وأهمٌته

 االختبارات المحاضرة 

الصناعات وتوزٌعها  3 21

الجغرافً فً العالم, 
 االختبارات المحاضرة 
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 الصناعات االساسٌة وتشمل

الحدٌد, ( صناعة 1)

مقومات الصناعة, مراحل 

الصناعة, خصابص 

 الصناعة,

22 3 
أهم خامات الحدٌد 

 والتوزٌع الجغرافً له
 االختبارات المحاضرة 

23 3 

( صناعة النحاس, 2)

مقومات الصناعة, مراحل 

االنتاج, خصابص الصناعة, 

 اهم الدول المنتجة له

 االختبارات المحاضرة 

24 3 

( صناعة تكرٌر 3)

البترول, اهمٌته وخصابصه 

ومقومات اختٌار مواضع 

المصافً, أسس صناعة 

 التكرٌر

 االختبارات المحاضرة 

25 3 

( صناعة 4)

االلمنٌوم, اهمٌته 

وخصابصه, مراحل 

الصناعة, مقومات 

الصناعة, اهم الدول 

 المنتجة له

 االختبارات المحاضرة 

26 3 

الصناعات الكٌمٌابٌة, 

خصابصه والتصنٌف 

 الدولً له ومراحل تطوره

 االختبارات المحاضرة 

27 3 

الصناعات 

البتروكٌمٌابٌة,خصابصه 

وتصنٌفه وأهم المواد 

 الداخله فً صناعته

 االختبارات المحاضرة 

28 3 

صناعة المكابن 

واالالت, خصابصها 

ومتطلبات قٌامها واهم 

 الدول المنتجه لها

 االختبارات المحاضرة 

29 3 

صناعة السٌارات, 

خصابصها ومتطلبات قٌامها 

 واهم الدول المنتجه لها

 االختبارات المحاضرة 
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 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة

 قسم الجغرافٌة القسم العلمً / المركز

 جغرافٌة النقل اسم / رمز المقرر

 حضوري أشكال الحضور المتاحة

 سنوي )فصلً / سنوي(النظام الدراسً 

 ساعة03 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(

 0300-0302 تارٌخ إعداد هذا الوصف

 أهداف المقرر : 

 ـ ٌهدف الى تعرٌف الطلبة بجغرافٌة النقل  بالعلوم االخرى .2
ـ ٌهدف هذا المقرر الى اهم الركائز االساسٌة لجغرافٌة النقل من خالل التعرف على جملة الخصائص 0

 النقلٌة و الوظائف التً ٌودٌها النقل فً العالم  
واثارها على مجمل الظواهر البشرٌة و بٌان تأثٌراتها  جغرافٌة النقل تعرٌف الطلبة بتأثٌر دراسة  - 0

 االقتصادٌة و االجتماعٌة و البٌئٌة . على السكان  من الناحٌة
ودراستها الوصفٌة  والتطبٌقٌة عنُه فً المواد الجغرافٌة جغرافٌة النقل تعرٌف الطلبة بفوارق  - 4

 االخرى .  
من الناحٌة البشرٌة جغرافٌة النقل تعرٌف الطلبة بمجاالت البحث الجغرافً الوصفً و التحلٌلً عن  - 5

 م .  و االقتصادٌة  فً العال
تنمٌة قدرة الطلبة على فهم خصائص جغرافٌة النقل و تأثٌراتها االٌجابٌة على مجمل الحٌاة   - 6

 االقتصادٌة و االجتماعٌة فً العال .
 
 

 مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم : 

 . األهداف المعرفٌة :أ

و مدخالتها و مخرجاتها  مجال  جغرافٌة النقلان ٌتعرف الطلبة على المهتمٌن و الباحثٌن فً   -2أ

 البشرٌة و االقتصادٌة و النقلٌة .      

أن ٌمٌز الطلبة بٌن اماكن التركز الرئٌس والثانوي للمشاكل وكٌفٌه اٌجاد المعالجات االنٌه كحلول   -0أ

 مؤقته للمشكلة.

 . و العلوم الجغرافٌة االخرى أن ٌفرق الطلبة بٌن جغرافٌة النقل  -0أ

 تمكٌن الطلبة من كتابه البحوث فً مجال جغرافٌة النقل.  -4أ

بعامببببة و اهمٌببببة  ان ٌكتببببب الطلبببببة عببببن اهببببم المصببببادر المتعلقببببة بدراسببببة مببببادة جغرافٌببببة النقببببل  -5أ

 دراستها النقلٌة بخاصة .

ة تمكٌن الطلبة من مناقشه وتوضٌح اهمٌه دراسة الموضوعات المتعلقة بالدراسات ومنها جغرافٌ  -6أ
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 النقل

 :  األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب

تمكٌن الطلبة من االلمام بالمواضٌع  المتعلقة عن مادة جغرافٌة النقل واالسس التً تستند علٌها  – 2ب 

 فً الدراسة .

 محاولة ربط مفردات المادة الدراسٌة بواقع الطلبة . – 0ب 

 جغرافٌة النقل.      تأهٌل الطلبة لٌكونوا باحثٌن فً مجال   - 0ب 

  األهداف الوجدانٌة : –ج 

 القدرة على ان ٌعطً الطلبة اكبر قدر ممكن من االمثلة حول الموضوع . - 2ج

 امكانٌة تغٌٌر الحالة الذهنٌة للطلبة بتغٌر المواقع . -0ج

 طرح افكار جدٌدة ومثٌرة تفً موضوع الدرس الكترونٌا. -0ج

 تقوٌة الطلبة استعمال مهارة التنظٌم االلكترونً .-4ج  

 د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (: 
 تحقٌق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت وتأهٌلهم للتطبٌق فً المدارس .-2د
 على مهاره طرح األسئلة .تشجٌع الطلبة -0د
 تدرٌب الطلبة على تنمٌه المفاهٌم والمصطلحات فً جغرافٌة النقل.-0د
  تشجٌع الطلبة على تدوٌن المالحظات اثناء الدرس واجراء البحوث المتعلقة بجغرافٌة النقل.-4د 

 

 طرابق التعلٌم والتعلم : 

 المحاضرات االلكترونٌة -
 تنمٌه المهارات .استعمال العصف الذهنً فً  -
 أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -
 

 طرابق التقٌٌم : 

 .اختبار الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة . 2
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 0
 الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة ..اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات 0

 

 بنٌة المقرر : 

األ
 سبوع

السا
 عات

خصائص وسائل النقل 
 الحدٌثة 

التعرف على وسائل النفل 
 الحدٌثة فً العالم 

طرٌقة 
 التعلٌم

طرٌقة 
 التقٌٌم

1 2 
النقل بالسٌارات 

 وخصائصه 
التعرٌف بخصائص و 

 مٌزات النقل بالسٌارات
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة 

2 2 
النقل بسكك الحدٌد و 

 خصائص 
التعرٌف بخصائص النقل 

 بالسكك الحدٌد  فً العالم 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

3 2 
النقل المائً ) النهري 

 و البحري ( 
توضٌح طبٌعة و اهمٌة النقل 

 المائً ) النهري و البحري ( 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

4 2 
النقل الجوي و 

 خصائصه
بٌان خصاص و مٌزات النقل 

 الجوي 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

5 2 
القنوات البحرٌة  فً 

 العالم 
معرفة ابرز القنوات البحرٌة 
ذات االهمٌة االقتصادٌة و النقلٌة 

 فً العالم 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة
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7 2 

توضٌح االهمٌة االقتصادٌة  قناة السوٌس 
و الموقعٌة و االستراتٌجٌة بقناة 
السوٌس  فً جهورٌة مصر 

 العربٌة 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

8 2 

الكشف عن طبٌعة االهمٌة  قناة بنما
و النقلٌة و  الجٌواسراتٌجٌة

االقتصادٌة لقناة بنم فً امرٌكا 
 الوسطى 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

9 2 

معرفة انواع المضاٌق  المضاٌق و انواعها 
المنتشرة فً العالم و عالقتها فً 
النشاطات االقتصادٌة للدول فً 

 العالم 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
0 

2 
تعرٌف الطلبة بماهٌة  المرافئ الطبٌعٌة 

المرافئ الطبٌعً و تمٌزها عن 
 الموانئ 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
1 

2 
تنصٌف المرافئ 

 الطبٌعٌة
التعرف على ابرز المرافئ  

 الطبٌعٌة و اهمٌتها النقلٌة فً العالم 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
2 

2 
الطرق الجوٌة و 

 خطوطها 
بٌان اهمٌة الطرق الجوٌة و  

 خطوطها المنتشرة فً العالم 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
3 

2 
النقل و النشاط 

 الزراعً
الترع فلى عالقة نشاط النقل 

 بالجانب الزراعً 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
4 

2 
النقل و النشاط 

 الصناعً 
معرفة دور النقل كوسٌلة 

 نقلٌة فً مجال النشاط الصناعً 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
5 

2 

خطوط المالحة 
 الرئٌسة فً العالم 

تعرٌف الطلبة بانماط و 
اهمٌة خطوط المالمة الرئٌسة و 
دورها فً تنمٌة الجانب النقلً و 

 تطوره  

المحاضر
 االلكترونٌةات 

اختبارات 
 الكترونٌة

1
6 

2 
المالحة فً المحٌط 

 الهادي 
التعرف على طبٌعٌة المالحة 
 و اهمٌتها النقلٌة فً المحٌط الهادي 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
7 

2 
المالحة فً المحٌط 

 الهندي 
التعرف على طبٌعٌة المالحة 

 الهنديو اهمٌتها النقلٌة فً المحٌط 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
8 

2 
المالحة فً المحٌط 

 االطلسً 
بٌان األهمٌة النقلٌة و 
االقتصادٌة للمالحة فً لمحٌط 

 االطلسً 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

1
9 

2 
 توضٌح الطلبة باهمٌة المالحة فً قناة بنما 

المالحة فً قناة بنما من الناحٌة  
 االقتصاٌة و النقلٌة فٌها

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
0 

2 
المالحة فً قناة 

 السوٌس 
اثر المالحة  فً قناة  
السوٌس على النشاط التجاري و 

 الصناعً والزراعً فٌها . 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
1 

2 

المالحة فً نهر 
 الدانوب 

التعرف على دور المالحة 
فً نهر دانوب و عالقته باألنشطة 
االقتصادٌة و التجارٌة مع الدول 

 المجاورة لُه 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
2 

2 
التعرٌف بأهمٌة التجارة  التجارة الدولٌة 

 الدولٌة 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 نٌةالكترو

2
3 

2 
معرفة دور و اسهام التجارة  اهمٌة التجارة الدولٌة 

الدولٌة على المستوى االقتصادي و 
 الصناعً فً العالم 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
4 

2 
التجارة الدولٌة و 

 التنمٌة االقتصادٌة 
التعرف على طبٌعٌة العالقة 
القائمة ما بٌن التجارة الدولٌة و 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة
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 اثرها بالتنمٌة االقتصادٌة

2
5 

2 
التجارة و التنمٌة 

 الصناعٌة 
التعرف على طبٌعٌة العالقة 
القائمة ما بٌن التجارة الدولٌة و 

 اثرها بالتنمٌة الصناعٌة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
6 

2 

وسائل النقل المائٌة و 
 البرٌة  فً العالم 

تعرٌف الطلبة بانماط وسائل 
النقل المائٌة و البرٌة فً العالم و 
عالقتها بنمو و تطور  السكان و 
مخراجتهم و نشاطتهم االقتصادٌة ) 

 الزراعٌة و الصناعٌة ( 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
7 

2 
التعرف على انماط نظم النقل  نظم النقل و انواعها 

 فً العالم 
المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
8 

2 
معرفة طبٌعة النقل بالواسطة  الشحن بالحاوٌات 

المذكورة فً اٌصال البضائع و 
 الخدمات  المختلفة

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

2
9 

2 
انماط النقل بالسفن 

 التجارٌة 
بٌان انواع وسائل النقل لسفن 
التجارٌة و عالقتها بالعملٌة النقلٌة 

 فً العالم 

المحاضر
 ات االلكترونٌة

اختبارات 
 الكترونٌة

3
0 

2 
سفن نقل )النفط , الغاز 

 , الصٌد , السفن الحربٌة (
التعرف على انواع سفن 
النقل الخاصة بالنشاطات  المختلفة 

 للدول فً العالم 

المحاضر
 كترونٌةات االل

اختبارات 
 الكترونٌة

 

 البنٌة التحتٌة

 الكتب المقررة المطلوبة
 الكتاب المقرر  / منهجً

 دراسات فً جغرافٌة النقل / مصدري 

 المراجع الربٌسٌة )المصادر(

)                2892احمد حبٌب رسول , انقل و التجارة الدولٌة , بغداد ,  -
 منهجً (. 

)  2828محمد رٌاض , جغرافٌة النقل , دار النهضة لطباع , بٌروت ,  -
 مصدري ( 

الكتب والمراجع التً ٌوصى 
بها )المجالت العلمٌة ,التقارٌر 

)....., 
 جمٌع المصادر االقلٌمٌة الحدٌثة العربٌة واالجنبٌة فً مجال جغرافٌة النقل  

المراجع االلكترونٌة ,مواقع 
 االنترنٌت ,.....

adel.taha@tu.edu.iq 

 

خطة تطوٌر المقرر 
 الدراسً 

تم اعتماد مفردات مشروع تطوٌر وتحدٌث مناهج الجغرافٌة فً 
 الجامعات العراقٌة
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 جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات  المؤسسة التعلٌمٌة .5

 قسم الجغرافٌة القسم العلمً  / المركز .6

 جغرافٌة الوطن العربً اسم / رمز المقرر .7

 االلكترونً أشكال الحضور المتاحة .8

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .9

 ساعة 39 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .12

 2922 - 2921  تارٌخ إعداد هذا الوصف  .11
 

 أهداف المقرر .12

 ضمن بٌبة الواقع . تنمٌة قدرة الطلبة على فهم خصابص ومشكالت مادة جغرافٌة الوطن العربً واسبابها ومعالجاتها -13
اكتساب الطلبة المعارف واالفكار على التعرف على اهم مصادر الحصول بٌانات جغرافٌة الوطن العربً ومنها ما ٌخص  -14

 البٌانات المتوفرة .
 تمكٌن الطلبة فً فهم القواعد االساسٌة لمادة جغرافٌة الوطن العربً وتفعٌل دورها فً تنمٌتها على ارض الواقع. -15

 ِقوعبد اٌّموه ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ - 9
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ
 اْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ ػٍّبء عغوافٟ اٌٛطٓ اٌؼوثٟ ٚاُ٘ إٌظو٠بد ثبٌَٕجخ ٌٍٛطٓ اٌؼوثٟ.-1أ
 1رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ رطج١ك ِب ٘ٛ فٟ ِزٕبٚي ِٛضٛػبد اٌغغواف١خ ٚرطج١مبرٙب اٌزؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ -2أ
 اٌطبٌجبد ثبٌّظبكه اٌغغواف١خ اٌّّٙخ لل٠ّبً ٚؽل٠ضبً .رؼو٠ف  -3أ
 1ثقبطخ  رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد ثىً ِب رَؼٝ  اٌغغواف١خ ا١ٌٗ فلِخ ٌإلَٔبْ ثقبطخ ٚاٌؼٍَٛ األفوٜ-4أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ االٌّبَ ثبٌّٛاض١غ اٌقبطخ ثبٌٛطٓ اٌؼوثٟ ٚاالٌٍ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب. – 1ة

 1ِؾبٌٚخ هثظ ِفوكاد اٌّبكح اٌلها١ٍخ ثٛالغ اٌطٍجخ   – 2ة

 رب١ً٘ اٌطٍجخ ١ٌىٛٔٛا ثبؽض١ٓ فٟ ِغبي عغواف١خ اٌٛطٓ اٌؼوثٟ . – 3ة

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  -ط

 لله ِّىٓ ِٓ االِضٍخ ؽٛي اٌّٛضٛع . اٌملهح ػٍٝ اْ ٠ؼطٟ اٌطٍجخ اوجو– 1ط

 اِىب١ٔخ رغ١و اٌؾبٌخ اٌن١ٕ٘خ ٌٍطٍجخ ثزغ١و اٌٛالغ . – 2ط

 طوػ افىبه عل٠لح ِٚض١وح رفٟ ِٛضٛع اٌلهً االٌىزو١ٔٚب . – 3ط

 رم٠ٛخ اٌطٍجخ اٍزؼّبي ِٙبهاح اٌزٕظ١ُ االٌىزوٟٚٔ . – 4ط
ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ  .فوٜ اٌّزؼٍكاٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األ -ك 

.) 

 رؾم١ك َِز٠ٛبد االكهان اٌؼمٍٟ ٌلٜ اٌطٍجخ ٌؾً اٌّشىالد ٚرب١ٍُ٘ٙ ٌٍزطج١ك فٟ اٌّلاهً . – 1ك

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ِٙبهاد طوػ االٍئٍخ . – 2ك

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ٔز١ّخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد فٟ عغواف١خ اٌٛطٓ اٌؼوثٟ . – 3ك

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رل٠ٚٓ اٌّالؽظبد اصٕبء اٌلهً ٚاعواء اٌجؾٛس اٌّزؼٍمخ ثبٌٛطٓ اٌؼوثٟ .  – 4ك

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 اٌّؾبضواد االٌىزو١ٔٚخ . -
 اٍزؼّبي اٌؼظف اٌنٕٟ٘ فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد . -
 اٍٍٛة إٌّبلشخ فٟ اٌّؾبضوح ا١ِٛ١ٌخ االٌىزو١ٔٚخ . -

 طوائك اٌزم١١ُ   

 افجبه اٌطٍجخ ثبالِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌفظ١ٍخ االٌىزو١ٔٚخ . -1

 ِٕؼ كهعبد ٌٍؾضٛه فٟ اٌّؾبضوح ا١ِٛ١ٌخ االٌىزو١ٔٚخ . -2

 اػطبء كهعبد ٌٍّشبهوبد فٟ إٌّبلشبد ٚاٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌّؾبضواد االٌىزو١ٔٚخ . -3
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 بنٌة المقرر .24

السا ت
 عات

الوحدة / أو اسم  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

التعرف على جغرافٌة  0 2
 الوطن العربً

الجغرافٌة 
 الطبٌعٌة للوطن العربً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  الخصائص  0 0
 المكانٌة

الخصائص 
 المكانٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  الشخصٌة  0 0
 الطبوغرافٌة

الشخصٌة 
 الطبوغرافٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  الجغرافٌا  0 4
 الحٌوٌة

المحاضرات  الجغرافٌا الحٌوٌة
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات  المناخ التعرف على  المناخ 0 5
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  النبات  0 6
 الطبٌعً

المحاضرات  النبات الطبٌعً
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  الموارد  0 2
 المائٌة

المحاضرات  الموارد المائٌة
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  الجغرافٌا  0 9
 االقتصادٌة للوطن العربً

الجغرافٌا 
االقتصادٌة للوطن 

 العربً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

التعرف على  جغرافٌة  0 8
 االنتاج الزراعً

جغرافٌة االنتاج 
 الزراعً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
3 

التعرف على  الطاقات  0
 الموردٌة الزراعٌة

 الطاقات الموردٌة
 الزراعٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
2 

التعرف على  تحلٌل  0
 المشكلة الغذائٌة

تحلٌل المشكلة 
 الغذائٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
0 

التعرف على  المالمح  0
 المستقبلٌة لمشكلة االمن الغذائً

المالمح 
المستقبلٌة لمشكلة االمن 

 الغذائً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
0 

التعرف على  جغرافٌة  0
 االنتاج التعدٌنً

جغرافٌة االنتاج 
 التعدٌنً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
4 

التعرف على  الطاقات  0
 الموردٌة المعدنٌة

الطاقات الموردٌة 
 المعدنٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
5 

التعرف على  قٌاس كمً  0
 لموشرات التبعٌة االقتصادٌة

قٌاس كمً 
لموشرات التبعٌة 

 االقتصادٌة 

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
6 

التعرف على  المالمح  0
 المستقبلٌة للموارد المعدنٌة

المالمح 
المستقبلٌة للموارد 

 المعدنٌة 

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
2 

التعرف على  جغرافٌة  0
 الصناعً  النشاط

جغرافٌة النشاط 
 الصناعً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
9 

التعرف على  التصور  0
 العام للنشاط الصتاعً

التصور العام 
 للنشاط الصتاعً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

2
8 

التعرف على  دراسات  0
 تطبٌقٌة صناعة تكرٌر النفط

دراسات تطبٌقٌة 
 صناعة تكرٌر النفط

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
3 

التعرف على  صناعة  0
 الطاقة الكهربائٌة

صناعة الطاقة 
 الكهربائٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .25

 اى٘و ٍؼ١ل اٌَّبنعغواف١خ اٌٛطٓ اٌؼوثٟ ) كهاٍخ ال١ّ١ٍخ ( االٍزبم اٌلوزٛه ِؾّل  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 عغواف١خ اٌٛطٓ اٌؼوثٟ ) كهاٍخ ال١ّ١ٍخ ( االٍزبم اٌلوزٛه ِؾّل اى٘و ٍؼ١ل اٌَّبن ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 /2118/ ٌَٕخ  396كاه اٌىزت ٚاٌٛصبئك / ثغلاك / 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 (  ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....
. وبفخ اٌزمبه٠و اٌغغوال١خ اٌظبكهح ِٓ اٌّؤٍَبد ٚاالؽظبءاد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌؼب١ٌّخ 

 فضال ػٓ اٌّغالد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
https://horofar.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A

%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9
%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9% 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .26

 

اٌؼوث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ ٌالطالع رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٚو١ف١خ اٌزٛاطً ِغ اٌّغالد 

 غٍٝ افو اٌجؾٛس ٚاٌَّزغلاد ف١ّب ٠قض ِشبوً عغواف١خ اٌٛطٓ اٌؼوثٟ  .

 

 

 
 

0
2 

جغرافٌة التعرف على   0
 النشاط التجاري العربً

جغرافٌة النشاط 
 التجاري العربً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
0 

التعرف على  السمات  0
 العامة للتجارة البٌنٌة العربٌة

السمات العامة 
 للتجارة البٌنٌة العربٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
0 

على  التركٌب التعرف  0
 السلعً والهٌكلً

التركٌب السلعً 
 والهٌكلً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
4 

التعرف على  التجارة  0
 الدولٌة الخارجٌة

التجارة الدولٌة 
 الخارجٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
5 

التعرف على  اتجاهات  0
 العربٌةالتجارة الخارجٌة 

اتجاهات التجارة 
 الخارجٌة العربٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
6 

التعرف على  القٌاس  0
 الكمً للتجارة الخارجٌة

القٌاس الكمً 
 للتجارة الخارجٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
2 

المحاضرات  االستنتاجات  االستنتاجات التعرف على  0
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
9 

الجغرافٌة  التعرف على  0
 االجتماعٌة للوطن العربً

الجغرافٌة 
االجتماعٌة للوطن 

 العربً

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
8 

دلٌل التنمٌة  التعرف على  0
 البشرٌة

دلٌل التنمٌة 
 البشرٌة 

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة

0
3 

موارد  التعرف على  0
 الثروة واالداء االقتصادي

موارد الثروة 
 واالداء االقتصادي

المحاضرات 
 االلكترونٌة

المحاضرات 
 االلكترونٌة
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 عبِؼخ رىو٠ذ / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .13

 لَُ اٌغغواف١خ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .14

 عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد اٍُ / هِي اٌّموه .15

 االٌىزوٟٚٔ اٌّزبؽخ أشىبي اٌؾضٛه .16

 ِموه ٍٕٛٞ  اٌفظً / إٌَخ .17

 ٍبػخ 31 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .18

 2922-2921  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .19

 

 أ٘لاف اٌّموه .21

تنمية قدرة الطلبة على فهم خصائص ومشكالت مادة جغرافية البحار والمحيطات واسبابها ومعالجاتها ضمن بيئة  -16
 الواقع .

الطلبة المعارف واالفكار على التعرف على اىم مصادر الحصول بيانات جغرافية البحار والمحيطات اكتساب  -17
 ومنها ما يخص البيانات المتوفرة .

تمكين الطلبة في فهم القواعد االساسية لمادة جغرافية البحار والمحيطات وتفعيل دورىا في تنميتها على ارض  -18
 الواقع.

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه ٚطوائك  - 9
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ
اْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ ػٍّبء عغوافٟ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد ٚاُ٘ إٌظو٠بد ثبٌَٕجخ ٌٍجؾبه -1أ

 ٚاٌّؾ١طبد
 1رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ رطج١ك ِب ٘ٛ فٟ ِزٕبٚي ِٛضٛػبد اٌغغواف١خ ٚرطج١مبرٙب اٌزؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ -2أ
 بكه اٌغغواف١خ اٌّّٙخ لل٠ّبً ٚؽل٠ضبً .رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٌّظ -3أ
 1ثقبطخ  رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد ثىً ِب رَؼٝ  اٌغغواف١خ ا١ٌٗ فلِخ ٌإلَٔبْ ثقبطخ ٚاٌؼٍَٛ األفوٜ-4أ
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ االٌّبَ ثبٌّٛاض١غ اٌقبطخ ثبٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد ٚاالٌٍ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب. – 1ة

 1ِؾبٌٚخ هثظ ِفوكاد اٌّبكح اٌلها١ٍخ ثٛالغ اٌطٍجخ   – 2ة

 رب١ً٘ اٌطٍجخ ١ٌىٛٔٛا ثبؽض١ٓ فٟ ِغبي عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد. – 3ة

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  -ط

 اٌملهح ػٍٝ اْ ٠ؼطٟ اٌطٍجخ اوجو لله ِّىٓ ِٓ االِضٍخ ؽٛي اٌّٛضٛع .– 1ط

 اِىب١ٔخ رغ١و اٌؾبٌخ اٌن١ٕ٘خ ٌٍطٍجخ ثزغ١و اٌٛالغ . – 2ط

 طوػ افىبه عل٠لح ِٚض١وح رفٟ ِٛضٛع اٌلهً االٌىزو١ٔٚب . – 3ط

 رم٠ٛخ اٌطٍجخ اٍزؼّبي ِٙبهاح اٌزٕظ١ُ االٌىزوٟٚٔ . – 4ط
ٌشقظٟ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه ا .اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍك -ك 

.) 

 رؾم١ك َِز٠ٛبد االكهان اٌؼمٍٟ ٌلٜ اٌطٍجخ ٌؾً اٌّشىالد ٚرب١ٍُ٘ٙ ٌٍزطج١ك فٟ اٌّلاهً . – 1ك

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ِٙبهاد طوػ االٍئٍخ . – 2ك

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ٔز١ّخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد فٟ عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد . – 3ك

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ رل٠ٚٓ اٌّالؽظبد اصٕبء اٌلهً ٚاعواء اٌجؾٛس اٌّزؼٍمخ ثبٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد .  – 4ك

 
 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 اٌّؾبضواد االٌىزو١ٔٚخ . -
 اٍزؼّبي اٌؼظف اٌنٕٟ٘ فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد . -
 اٍٍٛة إٌّبلشخ فٟ اٌّؾبضوح ا١ِٛ١ٌخ االٌىزو١ٔٚخ . -

 طوائك اٌزم١١ُ   

 افجبه اٌطٍجخ ثبالِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌفظ١ٍخ االٌىزو١ٔٚخ . -1

 ِٕؼ كهعبد ٌٍؾضٛه فٟ اٌّؾبضوح ا١ِٛ١ٌخ االٌىزو١ٔٚخ . -2

 اػطبء كهعبد ٌٍّشبهوبد فٟ إٌّبلشبد ٚاٌّشبهوبد ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌّؾبضواد االٌىزو١ٔٚخ . -3
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 ث١ٕخ اٌّموه .27

اٌَب د

 ػبد
اٌٛؽلح / أٚ اٍُ  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 اٌّٛضٛع
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠ف  التؼرف ػلً  2 1

 عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد
رؼو٠ف عغواف١خ 

 اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌزؼوف ػٍٝ   ػٍُ اٌجؾبه  2 2

 ٚاٌّؾ١طبد اٌؾل٠ش

ػٍُ اٌجؾبه 

 ٚاٌّؾ١طبد اٌؾل٠ش
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌزؼوف ػٍٝ   ا١ّ٘خ  2 3

 كهاٍخ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد

ا١ّ٘خ كهاٍخ 

 اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌزؼوف ػٍٝ   ػاللخ  2 4

عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد 

 ثبٌؼٍَٛ االفوٜ

ػاللخ عغواف١خ 

اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد 

 االفوٜ ثبٌؼٍَٛ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌزؼوف ػٍٝ   ػاللخ  2 5

عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد ثؼٍُ 

 االؽ١بء

ػاللخ عغواف١خ 

اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد ثؼٍُ 

 االؽ١بء

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌزؼوف ػٍٝ   ػاللخ  2 6

عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد ِغ 

 ػٍُ اٌج١ئخ

ػاللخ عغواف١خ 

اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد ِغ 

 ػٍُ اٌج١ئخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌزؼوف  رٛى٠غ ا١ٌبثٌ  2 7

 ٚاٌّبء

رٛى٠غ ا١ٌبثٌ 

 ٚاٌّبء
اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌزؼوف ػٍٝ   اٌزٛى٠غ  2 8

اٌغغوافٟ ١ٌّبٖ اٌجؾبه 

 ٚاٌّؾ١طبد

اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ 

 ١ٌّبٖ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌزؼوف ػٍٝ   اٌّؾ١ظ  2 9

 االطٍَٟ

اٌّؾبضواد  اٌّؾ١ظ االطٍَٟ

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

1 

اٌزؼوف ػٍٝ   ظٙٛه ا١ٌّبٖ  2

 اٌّؾ١ط١خ ٚرطٛه٘ب

ظٙٛه ا١ٌّبٖ 

 اٌّؾ١ط١خ ٚرطٛه٘ب

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

1 

اٌزؼوف ػٍٝ   اٌغ١ٍل  2

 اٌجؾوٞ

اٌّؾبضواد  اٌغ١ٍل اٌجؾوٞ

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

2 

اٌزؼوف ػٍٝ   ٔشؤح اٌىْٛ  2

ٚإٌظو٠بد اٌزٟ رفَو ٚعٛك 

 االؽٛاع اٌّؾ١ط١خ

ٔشؤح اٌىْٛ 

ٚإٌظو٠بد اٌزٟ رفَو 

ٚعٛك االؽٛاع 

 اٌّؾ١ط١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

3 

اٌزؼوف ػٍٝ   روو١ت  2

 اٌىوح االهض١خ

روو١ت اٌىوح 

 االهض١خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
1

4 

اٌزؼوف ػٍٝ   ٔشؤح اٌجؾبه  2

 ٚاٌّؾ١طبد

ٔشؤح اٌجؾبه 

 ٚاٌّؾ١طبد

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

5 

اٌّؾبضواد  ٔظو٠خ االٔىّبُ ٔظو٠خ االٔىّبُاٌزؼوف   2

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

6 

اٌزؼوف ػٍٝ   فٛاص ١ِبٖ  2

 اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد

فٛاص ١ِبٖ 

 اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد 

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

7 

اٌزؼوف ػٍٝ  فٛاص ١ِبٖ  2

 اٌّؾ١طبد

فٛاص ١ِبٖ 

 اٌّؾ١طبد

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

8 

اٌزؼوف ػٍٝ   اٍجبة  2

 ٍِٛؽخ ١ِبٖ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد

اٍجبة ٍِٛؽخ 

 ١ِبٖ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

1

9 

اٌزؼوف ػٍٝ   ؽووخ ا١ٌّبٖ  2

 فٟ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد

ؽووخ ا١ٌّبٖ فٟ 

 ٚاٌّؾ١طبداٌجؾبه 

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

1 

اٌّؾبضواد  االِٛاط اٌزؼوف ػٍٝ   االِٛاط 2

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .28

 2112عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد / ك . ػّبه ِط١و اٌشّوٞ / ثغلاك /  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2

 

عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد / ك . ػّبه ِط١و اٌشّوٞ ، َٚ.َ. ضؾٝ ٌؼ١جٟ 

 اٌَلفبْ 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
١ِٛخ ٚاٌؼب١ٌّخ . وبفخ اٌزمبه٠و اٌغغواف١خ اٌظبكهح ِٓ اٌّؤٍَبد ٚاالؽظبءاد اٌؾى

 فضال ػٓ اٌّغالد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
-https://www.noor

-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%

-%87
-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8
pdf-%B7%D8%A7%D8%AA 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .29

 

ٌالطالع  رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٚو١ف١خ اٌزٛاطً ِغ اٌّغالد اٌؼوث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ

 غٍٝ افو اٌجؾٛس ٚاٌَّزغلاد ف١ّب ٠قض ِشبوً عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد  .

 

 

2

1 

اٌزؼوف ػٍٝ   أٛاع  2

 اٌز١بهاد اٌجؾو٠خ

أٛاع اٌز١بهاد 

 اٌجؾو٠خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

2 

رضبه٠ٌ ل١ؼبْ اٌزؼوف   2

 اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد

رضبه٠ٌ ل١ؼبْ 

 اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

3 

اٌزؼوف ػٍٝ   اٌَٛاؽً  2

اٌجؾو٠خ ٚاٌشٛاطئ ٚاٌغيه 

 اٌجؾو٠خ

اٌَٛاؽً اٌجؾو٠خ 

ٚاٌشٛاطئ ٚاٌغيه 

 اٌجؾو٠خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

4 

اٌزؼوف ػٍٝ   اٌجؾبه  2

ٚاٌّؾ١طبد ٚا١ّ٘زّٙب وّٛهك 

 ٌٍغناء

اٌجؾبه 

ٚاٌّؾ١طبد ٚا١ّ٘زّٙب 

 وّٛهك ٌٍغناء

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

5 

اٌزؼوف ػٍٝ   اٌضوٚح  2

اٌّؼل١ٔخ ٚاٌطبلخ ٚا١ٌّبٖ اٌؼنثخ فٟ 

 اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد

اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ 

ٚاٌطبلخ ٚا١ٌّبٖ اٌؼنثخ 

 اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد فٟ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

6 

اٌزؼوف ػٍٝ   اُ٘ اٌؾمٛي  2

 إٌفط١خ اٌجؾو٠خ فٟ اٌؼبٌُ

اُ٘ اٌؾمٛي 

إٌفط١خ اٌجؾو٠خ فٟ 

 اٌؼبٌُ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

7 

إٌمً   اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌجؾوٞ

اٌّؾبضواد  إٌمً اٌجؾوٞ

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

8 

اُ٘   اٌزؼوف ػٍٝ  2

 ١ِّٚياد إٌمً اٌجؾوٞ

اُ٘ ١ِّٚياد 

 إٌمً اٌجؾوٞ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

2

9 

رٍٛس   اٌزؼوف ػٍٝ  2

 اٌج١ئبد اٌجؾو٠خ

رٍٛس اٌج١ئبد 

 اٌجؾو٠خ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

3

1 

اٌجؾبه   اٌزؼوف ػٍٝ  2

ٚاٌّؾ١طبد فٟ ظً اٌمبْٔٛ 

 اٌلٌٟٚ

اٌجؾبه 

ٚاٌّؾ١طبد فٟ ظً 

 اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

اٌّؾبضواد 

 االٌىزو١ٔٚخ

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA-pdf
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 الصحٌح .
 التمرس على استخدام شبكة المعلومات الدولٌة فً الوصول إلى المراجع والمعلومات المطلوبة .  -3ب
 المقدرة على التعامل مع فهارس المكتبات والفهارس الببلٌوغرافٌة للحصول على المراجع والمصادر المطلوبة -4ب

 األهداف الوجدانٌة :  –ج 
 قدر ممكن من االمثلة حول الموضوع .القدرة على ان ٌعطً الطلبة اكبر  - 1ج
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 متعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (: د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى ال
 تحقٌق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت وتأهٌلهم للتطبٌق فً المدارس .-1د
 تشجٌع الطلبة على استعمال اسالٌب وطرابق التدرٌس الحدٌثة فً مادة علم البٌبة والتلوث ..-2د
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 طرابق التعلٌم والتعلم : 

 المحاضرات االلكترونٌة -
 استعمال العصف الذهنً فً تنمٌه المهارات . -

 االلكترونٌة .أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة  -

 طرابق التقٌٌم : 

 .اختبار الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة . 1
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 2
 .اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة .3

 

 :  بنٌة المقرر .66

األس

 بوع

ال

 ساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

التعرف على  2 1
 مفهوم علم البٌبة

 تعرٌف علم البٌبة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على أقسام  2 2
 البٌبة

 أقسام البٌبة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 3
 عناصر البٌبة االحٌابٌة

 عناصر البٌبة االحٌابٌة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

4 2 
التعرف على 
عناصر البٌبة الال 

 احٌابٌة
 عناصر البٌبة الال احٌابٌة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 
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5 2 
النظم التعرف على 

أو البٌبة البشرٌة 
 البشرٌة

النظم البشرٌة أو البٌبة 
 البشرٌة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

عالقة التعرف على  2 7
 الجغرافٌة بعلم البٌبة

عالقة الجغرافٌة بعلم 
 البٌبة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 8
 توازن النظام البٌبً

 البٌبًتوازن النظام 

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 9
 المدارس البٌبٌة

 المدارس البٌبٌة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

10 2 
التعرف على 

اإلنسان فً مواجهة 

 التحدٌات البٌبٌة

اإلنسان فً مواجهة 

 التحدٌات البٌبٌة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 11
 مفهوم المشكلة البٌبٌة

 مفهوم المشكلة البٌبٌة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 12
 أسباب المشكالت البٌبٌة

 أسباب المشكالت البٌبٌة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 13
 البٌبٌةتصنٌف المشكالت 

 تصنٌف المشكالت البٌبٌة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

14 2 
التعرف على 

 مفهوم التلوث
المحاضرا مفهوم التلوث

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

15 2 
تارٌخ التعرف على 

 التلوث
المحاضرا نبذة تارٌخٌة عن التلوث

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 16
 انتشار التلوث

 انتشار التلوث

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

17 2 
التعرف على 

 تطورات مكافحة التلوث
المحاضرا تطورات مكافحة التلوث

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

18 2 
التعرف على 

 مصادر التلوث
المحاضرا مصادر التلوث

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

أقسام التعرف على  2 19
 التلوث

 أقسام التلوث

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 20

 مراحل التلوث
 مراحل التلوث

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

أنواع التعرف على  2 21
 الملوثات

 أنواع الملوثات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 
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22 2 
التعرف على 

قوانٌن حماٌة البٌبة فً 
القانون الدولً لألمم 

 المتحدة 

حماٌة البٌبة فً القانون 
 الدولً لألمم المتحدة 

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

23 2 
أهم التعرف على 

المنظمات الدولٌة لحماٌة 
 البٌبة

الدولٌة أهم المنظمات 
 لحماٌة البٌبة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

24 2 
التعرف على 
مشكله تلوث الهواء 
 ومصادر تلوث الهواء

مشكله تلوث الهواء 
 ومصادر تلوث الهواء

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

عالج التعرف على  2 25
 مشكلة تلوث الهواء

 الهواءعالج مشكلة تلوث 

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

26 2 
تلوث التعرف على 

مصادر تلوث  و الماء
 الماء

مصادر  و تلوث الماء
 تلوث الماء

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

عالج التعرف على  2 27
 مشكلة تلوث الماء

 عالج مشكلة تلوث الماء

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

28 2 
مشكلة التعرف على 

التصحر درجاتها 
 ومظاهرها

مشكلة التصحر درجاتها 
 ومظاهرها

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

29 2 
العوامل التعرف على 

المؤثرة فً ظاهرة 
 التصحر

العوامل المؤثرة فً ظاهرة 
 التصحر

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

عالج التعرف على  2 30

 مشكلة التصحر
 عالج مشكلة التصحر

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

 

 :  البنٌة التحتٌة .67

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 علم البٌبة والتلوث.      أ. د حسٌن السعدي. -
 أساسٌات علم البٌبة . أ. د ابراهٌم عبد الرحمن. -

 د. عصام عباس بابكر كرار االنسان والبٌبة ومشكالت بٌبٌة معاصرة  - المراجع الربٌسٌة )المصادر( -2
 جغرافٌة البٌبة والتلوث  د. عباس زغٌر محٌسن المرٌانً  -

الكتةةةةب والمراجةةةةع التةةةةً ٌوصةةةةى  (7

بهةةةا )المجةةةالت العلمٌةةةة ,التقةةةارٌر 

)....., 

 المصورة عن البٌبة والتلوث . مشاهدة البرامج التلفزٌونٌة والتقارٌر  -
التعرف على الدراسات والبحوث التً ٌجرٌها طلبة الدراسات العلٌا  -

 والتدرٌسٌٌن فً مجال البٌبة والتلوث .  

المراجةةةةةةع االلكترونٌةةةةةةة ,مواقةةةةةةع  (8

 االنترنٌت ,.....
 ال ٌوجد  
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 :   خطة تطوٌر المقرر الدراسً .68

 بٌبة والتلوث وطرق المحافظة على البٌبة والحد من ظاهرة التلوث .بال دراسة الكتب ذات العالقةللطلبة اتوجه  -
بشرط ان تكون ضمن منطقة الطالب لفهم الموضوع  مشكلة بٌبةكتابة بحوث مٌدانٌة عن اٌة تشجٌع الطلبة على  -

 . بشكل اكثر تفصٌلً
    .والتً تعانً من التلوث  البٌبٌة إقامة سفرات مٌدانٌة للمناطق ذات المشاكل -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كلٌة التربٌة للبنات /تكرٌت جامعة  المؤسسة التعلٌمٌة .69

 الجغرافٌة القسم العلمً / المركز .79

 جغرافٌة الخدمات اسم / رمز المقرر .71

 اإللكترونً أشكال الحضور المتاحة .72

 سنوي وي(سن/  ًفصلالنظام الدراسً ) .73

 ساعة 39 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .74
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 2922-2921 تارٌخ إعداد هذا الوصف .75

 :  أهداف المقرر .76

 . إحاطة الطالب بتطور مفهوم جغرافٌة الخدمات -أ 8
 المدن . أهمٌة الخدمات فًتدرٌب الطالب على فهم  -ب 8
 اكتساب الطالب مهارة التعامل مع شبكة المعلومات للبحث عن مراجع لها عالقة بمفردات المادة . -ج 8
حول جغرافٌة  مهارة الطالب فً العمل الجماعً فً كتابة البحوث العلمٌة من خالل الواجبات التً ٌعطٌها األستاذتنمٌة  -د 8

   الخدمات وخدمات المدن .

 :  مخرجات المقرر وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .77

 االهداف المعرفٌة :  -أ
 تعرٌف الطالب مفهوم جغرافٌة الخدمات وعالقها الجغرافٌة بدراسة الخدمات   -1أ
 معرفة الخدمات فً المدن وتطور دراسة الخدمات فً الدراسة الجغرافٌة ومصادر البٌانات الخاصة بجغرافٌة الخدمات. -2أ
 ٌلً دراسة الخدمات المجتمعٌة والخدمات العامة وخدمات البنى التحتٌة بشكل تفص -3أ
 معرفة الطالب بمفهوم المعاٌٌر الخدمٌة والمساحٌة مع إعطابهم معاٌٌر الخدمات الحضرٌة-4أ
 .االلمام بمفهوم الخدمة وطبٌعة الخدمات الحضرٌة فً المدن وتحدٌد االطار المكانً للخدمة وتقٌٌم كفاءة الخدمات  5-أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر :  -ب
 الطلبة من االلمام بالخدمات واهمٌتها فً المدن واالسس والمعاٌٌر التً تقوم علٌها .تمكٌن  – 1ب 
 محاولة ربط مفردات المادة الدراسٌة بواقع الطلبة . – 2ب 
       تأهٌل الطلبة لٌكونوا باحثٌن فً مجال جغرافٌة الخدمات.  - 3ب 

 األهداف الوجدانٌة :  –ج 
 الطلبة اكبر قدر ممكن من االمثلة حول الموضوع .القدرة على ان ٌعطً  - 1ج
 امكانٌة تغٌٌر الحالة الذهنٌة للطلبة بتغٌر المواقع . -2ج
 طرح افكار جدٌدة ومثٌرة فً موضوع الدرس الكترونٌا. -3ج
 تقوٌة الطلبة استعمال مهارة التنظٌم االلكترونً .-4ج  
 

 : ات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهار
 . للتطبٌق فً المدارس وتأهٌلهمتحقٌق مستوٌات االدراك العقلً لدى الطلبة لحل المشكالت -1د
 األسبلة .تشجٌع الطلبة على مهاره طرح -2د
 جغرافٌة الخدمات  .تدرٌب الطلبة على تنمٌه المفاهٌم والمصطلحات فً -3د
  .خدماتبال المتعلقةواجراء البحوث  تشجٌع الطلبة على تدوٌن المالحظات اثناء الدرس-4د 

 :  طرابق التعلٌم والتعلم

 المحاضرات االلكترونٌة -
 استعمال العصف الذهنً فً تنمٌه المهارات . -

 أسلوب المناقشة فً المحاضرة الٌومٌة االلكترونٌة . -

 :  طرابق التقٌٌم

 .اختبار الطلبة باالمتحانات الشفوٌة والشهرٌة والفصلٌة االلكترونٌة . 1
 . منح درجات للحضور فً المحاضرات االلكترونٌة . 2
 .اعطاء درجات للمشاركات فً المناقشات والمشاركات الٌومٌة فً المحاضرات االلكترونٌة .3
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 : بنٌة المقرر .78

األس

 بوع

ال

 ساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

1 2 
التعرف على 

مفهوم جغرافٌة الخدمات 
 وأهمٌتها

جغرافٌة الخدمات ـ 
 مفهومها وأهمٌتها

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

2 2 
التعرف على 
الجغرافٌة ودراسة 

 الخدمات

الجغرافٌة ودراسة 
 الخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

3 2 
التعرف على 

العالقة بٌن الخدمات 
 وجغرافٌة المدن

 الخدمات وجغرافٌة المدن

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على تطور  2 4
 مفهوم الخدمات 

 تطور مفهوم الخدمات 

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

5 2 
التعرف على أهمٌة 

الخدمات فً المدن 
 والمراكز العمرانٌة

أهمٌة الخدمات فً المدن 
 والمراكز العمرانٌة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 7
 تصنٌف الخدمات

 تصنٌف الخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 8
 الخـــدمـــاتتوطــــــن 

 توطــــــن الخـــدمـــات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 9
 تخطٌط الخدمات

 تخطٌط الخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

10 2 
التعرف على 
المستوٌات المكانٌة 

 لتخطٌط الخدمات

المستوٌات المكانٌة 
 لتخطٌط الخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 11
 منهجٌة تخطٌط الخدمات

 منهجٌة تخطٌط الخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 12
 مراحل تخطٌط الخدمات

 مراحل تخطٌط الخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

13 2 
على التعرف 

المشاكل المعٌقة لتخطٌط 
 الخدمات

المشاكل المعٌقة لتخطٌط 
 الخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

14 2 
التعرف على 
خصابص الخدمات 

 وتقٌٌمها

خصابص الخدمات 
 وتقٌٌمها

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على أهمٌة  2 15
الخصابص فً توقٌع 

أهمٌة الخصابص فً 
 توقٌع الخدمات

 اختباراتالمحاضرا
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 الكترونٌة  االلكترونٌةت  الخدمات

16 2 
التعرف على أنماط 

توطن الخدمات 
 ومقوماتها

أنماط توطن الخدمات 
 ومقوماتها

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

17 2 

التعرف على النظم 

األرضٌة )الطبٌعٌة( 

بالمدٌنة وعالقتها 

 وتوفٌر الخدمات

النظم األرضٌة )الطبٌعٌة( 

وعالقتها بالمدٌنة وتوفٌر 

 الخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

18 2 
التعرف على النظم 

البشرٌة وعالقتها 

 بالمدٌنة وتوفٌر الخدمات

النظم البشرٌة وعالقتها 

 بالمدٌنة وتوفٌر الخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

19 2 
التعرف على 
خرٌطة الخدمات 
 -األساسٌة )مفهومها 

 أهمٌتها ( -أهدافها 

خرٌطة الخدمات األساسٌة 
 أهمٌتها ( -أهدافها  -)مفهومها 

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 20
 تخطٌط الخدمات معاٌٌر

 تخطٌط الخدمات معاٌٌر

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

21 2 
التعرف على 

المرتكزات األساسٌة 
لوضع معاٌٌر التخطٌط 

 العمرانً

المرتكزات األساسٌة 
 لوضع معاٌٌر التخطٌط العمرانً

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

22 2 
التعرف على 
شروط إعداد معاٌٌر 

 التخطٌط العمرانً

إعداد معاٌٌر شروط 
 التخطٌط العمرانً

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

23 2 
التعرف على 
العوامل المؤثرة فً 

تحدٌد معاٌٌر التخطٌط 
 العمرانً

العوامل المؤثرة فً تحدٌد 
 معاٌٌر التخطٌط العمرانً

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

24 2 
التعرف على 

والتنمٌة الخدمات 
 المستدامة

الخدمات والتنمٌة 
 المستدامة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

25 2 
التعرف على 
التنمٌة الحضرٌة 

 ووسابل تقدٌم الخدمات

التنمٌة الحضرٌة ووسابل 
 تقدٌم الخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

26 2 
التعرف على 

الخدمات معاٌٌر تقدٌم 
 الحضرٌة فً العراق

معاٌٌر تقدٌم الخدمات 
 الحضرٌة فً العراق

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

27 2 

بعض التعرف على 

مفاهٌم التنظٌم المكانً 

 للخدمات

بعض مفاهٌم التنظٌم 

 المكانً للخدمات

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

28 2 
التعرف على 

 الخدمات المجتمعٌة
 الخدمات المجتمعٌة

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

التعرف على  2 29

الخدمات الصحٌة 
 اختباراتالمحاضرا -الخدمات الصحٌة 
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 الكترونٌة  االلكترونٌةت  والخدمات التروٌحٌة الخدمات التروٌحٌة

30 2 
التعرف على 

 خدمات البنى التحتٌة
 التحتٌةخدمات البنى 

المحاضرا

 االلكترونٌةت 

 اختبارات

 الكترونٌة 

 

 :  البنٌة التحتٌة .79

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 2913 -جغرافٌة الخدمات / د. فؤاد غضبان  -

 2913 -د.مازن عبد الرحمن  اسس ومفاهٌم  / جغرافٌة الخدمات -

 جغرافٌة الخدمات / دكتور بشٌر إبراهٌم الطٌف واخرون  - المراجع الربٌسٌة )المصادر( -2
 جغرافٌة الخدمات/ دكتور خالد محمد بن عمور  -

الكتةةةةب والمراجةةةةع التةةةةً ٌوصةةةةى  (9

بهةةةا )المجةةةالت العلمٌةةةة ,التقةةةارٌر 

)....., 

 . الدراسات العلٌا حول الخدمات طلبةبحوث  -
 . حول الخدمات تدرٌسٌٌنبحوث ال

,مواقةةةةةةع المراجةةةةةةع االلكترونٌةةةةةةة  (19

 االنترنٌت ,.....
 ال ٌوجد  

 

 :   خطة تطوٌر المقرر الدراسً .89

 خدمات واهمٌتها .دراسة الكتب ذات العالقة بالللطلبة اتوجه  -
صفحات عن اٌة خدمة بشرط ان تكون ضمن منطقة الطالب  5تتجاوز  كتابة بحوث مٌدانٌة التشجٌع الطلبة على  -

 . شرحها من قبل استاذ المادة لفهم الموضوع بشكل اكثر تفصٌلًومن ثم ٌطبق المعاٌٌر التً تم 
إقامة سفرات مٌدانٌة للمناطق ذات المشاكل لمعرفة الطلبة مشاكل الخدمات سواء كانت خدمة تعلٌمٌة او صحٌة او  -

  ستقبالً .مترفٌهٌة وهكذا لفهم المادة بشكل اوضح واسرع خصوصا اذا كان الطالب راغب بالتقدٌم للدراسات العلٌا 
 
 
 

 تكرٌت جامعة  المؤسسة التعلٌمٌة .21

 التربٌة للبنات  القسم الجامعً / المركز .22

 فكر جغرافً/  GGEL   Geograph idloogy 433 اسم / رمز المقرر .23
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 وصف المقرر

 

 
 

 الجانب النظري  البرامج التً ٌدخل فٌها .24

 محاضرات الكترونٌة أشكال الحضور المتاحة .25

 سنوي الفصل / السنة .26

 39 الدراسٌة )الكلً( عدد الساعات .27

 1/19/2921 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .28

 أهداف المقرر .29

ومعرفة اهم الحضارات التً اهتمت بالجوانب الجغرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة  فهم التطور التارٌخً للمعرفة الجغرافٌة.

  ةواالقتصادٌ

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصابص المقرر 

 إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرابق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .32

 االهداف المعرفٌة   -أ

 ان تتعرف الطالبة على اهداف المادة -1أ

 -2أ

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر    -ب 

 استخدام السبوره  – 1ب

 استخدام الجانب النظري  – 2ب
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 طرابق التعلٌم والتعلم      

 المحاضرة , 

 طرابق التقٌٌم      

 االختبارات 

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج

 طرح االسبلة -1ج

 المناقشة -2ج

 طرابق التعلٌم والتعلم     

 المحاضرة

 طرابق التقٌٌم    

 االختبارات

 المهارات  العامة و التاهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. -د 

 المناقشة -1د

 طرح االسبلة -2د

 كتابة تقارٌر-3د

 بنٌة المقرر .1
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األسبو

 ع

ا

لساعا

 ت

 مخرجات التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / 

 المساق أو الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم

طرٌقة 

 التقٌٌم

1 
 

3 

 مقدمة جغرافٌة عامة

الجغرافٌة)حقلها مفهوم 

 ,محتواها,حدودها الطبٌعٌة(

 المحاضرة  
االختبارا

 ت 

2 

ظهور الفكر الجغرافً فً  3

العراق وانتشارة فً مناطق 

 اخرى

 المحاضرة 

االختبارا

 ت

3 
ابرز خصابص الفكر  3

 الجغرافً
 المحاضرة 

االختبارا

 ت

4 

الفكر الجغرافً العربً  3

قبل االسالم)فً العصور 

 القدٌمة(

 المحاضرة 

االختبارا

 ت

5 
3 

 المحاضرة  الفكر الجغرافً المعاصر
االختبارا

 ت

6 
3 

 المحاضرة  الفكر الجغرافً الفٌنٌقً
االختبارا

 ت

7 
الفكر الجغرافً فً  3

 العراق
 المحاضرة 

االختبارا

 ت

8 
3 

 المحاضرة  الفكر الجغرافً فً مصر
االختبارا

 ت

9 
3 

 المحاضرة  الفكر الجغرافً االغرٌقً
االختبارا

 ت

19 
3 

 المحاضرة  الفكر الجغرافً الرومانً
االختبارا

 ت

11 
معالم مشتركة للفكر  3

 الجغرافً العربً
 المحاضرة 

االختبارا

 ت

12 
الفكر الجغرافً قبل  3

 االسالم واهم حقول المعرفة
 المحاضرة 

االختبارا

 ت

13 
الفكر الجغرافً االسالمً  3

 ابرز خصابصة 
 المحاضرة 

االختبارا

 ت
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14 
اثر الجغرافٌة العربٌة فً  3

 العالم
 المحاضرة 

االختبارا

 ت

15 
ادب الرحالت الجغرافً  3

 االسالمً
 المحاضرة 

االختبارا

 ت

16 
3 

 المحاضرة  
االختبارا

 ت

17 
3 

 المحاضرة  
االختبارا

 ت

18 
3 

 المحاضرة  
االختبارا

 ت

19 
3 

 المحاضرة  
االختبارا

 ت

29 
3 

 المحاضرة  
االختبارا

 ت

21 
ظهور علم الخرابط  3

 العربٌة
 المحاضرة 

االختبارا

 ت

22 
الفكر الجغرافً الصٌنً  3

 تطور وابرز خصابص
 المحاضرة 

االختبارا

 ت

23 
3 

 المحاضرة  الفكر الجغرافً الهندي
االختبارا

 ت

24 
تطور الفكر الجغرافً  3

 واهم اتجاهاتة
 المحاضرة 

االختبارا

 ت

25 
3 

 المحاضرة  الجغرافً الوسٌطالفكر 
االختبارا

 ت

26 
3 

 المحاضرة  الفكر الجغرافً االلمانً
االختبارا

 ت

27 
3 

 المحاضرة  الفكر الجغرافً الفرنسً
االختبارا

 ت

28 
3 

 المحاضرة  الفكر الجغرافً االنكلٌزي
االختبارا

 ت


