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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرًاهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 دة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفا

 

 خاهعت هُساى / قسن الدغرافُت انًؤسسح انتعهًُُح .1

 قسن الدغرافُا / انًشكض عهًٍانمسى ان .2

 خغرافُت الخرائط او انًهٍُاسى انثشَايذ األكادًٍَ  .3

 خغرافُت  دكتىراٍ  اسى انشهادج انُهائُح .4

 :انُظاو انذساسٍ  .5
 سُىٌ /يمشساخ /أخشي

 سٌىٌ

 الفصل الذراسٍ األول والثاًٍ / السٌت الذراست الرابعت  انًعتًذ تشَايذ االعتًاد .6

  القبىل الوركزٌ / الظروف االقتصادَت واألهٌُت  والصحُت انًؤحشاخ انخاسرُح األخشي .7

  1212 -6 – 12 تاسَخ إعذاد انىصف .8

 أهذاف البرًاهح األكادَوٍ .9

 رغشافُح انخشائظ طانة فٍ تىحُك يمذسج ان -1

  ىاستخذاياتها فٍ رغشافُح انخشائطتعشَف انطانة  -2

 وسسى استشاتُزح يتكايهح نتضهُهها  رغشافُح انخشائظتعشَف انطانة  -3

 .رغشافُح انخشائظ صَادج لذسج انطانة عهً تطثُماخ  -4

 رغشافُح انخشائظ انتضهُم انًكاٍَ فٍ  أسانُةتًُُح لذساخ انطانة عهً  -5

وتطثُماتها يٍ خالل يُهذ دساسٍ عهًٍ رايع تٍُ رغشافُح انخشائظ   م يختصٍُ فٍ يزاالخ تأهُ -6

 انزىاَة انُظشَح وانتطثُمُح صسة االصتُاراخ انفعهُح نسىق انعًم 
انعايح فٍ يزاالخ راخ انصهح وتًُُح  واألكادًَُحتذسَة انعايهٍُ فٍ انًؤسساخ انضكىيُح وانخاصح  -7

 وتطثُماتهًا .رغشافُح انخشائظ   وتُفُز دوساخ تذسَثُح فٍ يزاالخ لذساتهى يٍ خالل تُظُى 



  
 2الصفحت 

 
  

 

وتطثُماتهًا إلغشاض يختهفح فٍ يُاطك ارغشافُح انخشائظ   انًساهًح فٍ تعضَض استخذاو تمُُاخ  -8

 يختهفح 
 

 انًطهىتح وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ثشَايذيخشراخ ان  .11

  االهذاف انًعشفُح  - أ
      رغشافُح انخشائظ فٍ طهثح يعشفح وفهى ان -1أ

 رغشافُح انخشائظ يعشفح وفهى انطهثح تانثُاَاخ وطشق تًخُهها فٍ  -2أ

 رغشافُح انخشائظ يعشفح وفهى انطهثح تًصادس انثُاَاخ انًكاَُح فٍ  -3أ
 رغشافُح انخشائظ يعشفح وفهى انطهثح تطشَمح ادخال انثُاَاخ انًكاَُح وانىصفُح فٍ  -4أ
 يعشفح وفهى انطهثح تماعذج انثُاَاخ انزغشافُح  -5أ
 رغشافُح انخشائظفٍ  يعشفح وفهى انطهثح تانزىاَة انتطثُمُح -6أ

 ثشَايذ نخاصح تانا ُحانًهاسات األهذاف –ب 

 رغشافُح انخشائظفٍ تًُُح يهاساخ انطهثح تانًصطهضاخ تانهغح االَكهُضَح انخاصح  – 1ب 

 رغشافُح انخشائظفٍ انثشيزُاخ انخاصح تًُُح انطهثح تاستخذاو  – 2ب 

 رغشافُح انخشائظ فٍ تًُُح يهاساخ انطالب عهً انتضهُم انًكاٍَ وانىصفٍ   - 3ب 

 
 طشائك انتعهُى وانتعهى      

يضاضشاخ تفاعهُح تٍُ انطهثح واألستار يٍ خالل تىصَع انًادج تصىسج كايهح ويطثىعح ويمسًه عهً شكم 

، فضال عٍ   واألستارَح انسُح انذساسُح  ، وَتى يُالشح انًىاضُع ياتٍُ انطهثح يضاضشاخ أسثىعُح يٍ تذا

 تماسَش تخص  تئعذاد، كزنك تكهُف انطهثح انزغشافُا انضساعُح عشض انذساساخ انساتمح انتٍ تخص 

  نغشض اعذاد تضىث ويُالشتها أياو انطهثح . ، كزنك تمسُى انطهثح عهً شكم يزايُع انزغشافُا انضساعُح
 طشائك انتمُُى      

 َتى انتمُى وفك اِتٍ 

 يٍ خالل انضضىس انُىيٍ  -
 يٍ خالل انًُالشح تٍُ انطهثح نغشض يعشفح يذي استُعاب انطهثح نًادج انًضاضشج . -
 يٍ خالل االيتضاَاخ انشفهُح وانتضشَشَح انُىيُح وانشهشَح  -

 انىرذاَُح وانمًُُح . األهذاف -د

 تشسى انخشائظ رغشافُح انخشائظ   خذاو يهاساخ است -1د         

 تتضهُم انثُاَاخ انًكاَُح رغشافُح انخشائظ   يهاساخ استخذاو  -2د

 تتضهُم انثُاَاخ انىصفُح رغشافُح انخشائظ   يهاساخ استخذاو  -3د

 تانتضهُم اإلصصائٍ رغشافُح انخشائظ   يهاساخ استخذاو  -4د   
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 .انشخصٍ(األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس  )انًهاساخانًُمىنح انتأهُهُح و انًهاساخ انعايح-د 

 رغشافُح انخشائظ اعذاد رُم رغشافٍ يخانٍ لادس عهً انتضهُم وانشسى فٍ تشيزُاخ  -1د

 يفتش يزال نخشَزٍ انزغشافُح انعًم تذوائش انذونح كافح  -2د

 بٌُت البرًاهح  .22

 اسن الوقرر أو الوساق اقرهز الوقرر أو الوس الورحلت الذراسُت
 الساعاث الوعتوذة

 عولٍ ًظرٌ

   خغرافُت الخرائط - االولً

 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .12

 

 الينطبق
 
 

  انًعهذ(األَظًح انًتعهمح تاالنتضاق تانكهُح أو  ع)وضيعُاس انمثىل  .13
 .ًٍ ) انمثىل انًشكضٌ(اعتًاد ششوط انمثىل نهطالب وفك تعهًُاخ وصاسج انتعهُى انعانٍ وانثضج انعه -1
 اٌ َزتاس انطانة انًماتهح انشخصُح . -2
 اٌ َكىٌ الئك تانفضص انطثٍ  . -3
 يعذل انخاَىَح انعاو . -4
 انطالح االستُعاتُح نهمسى وانكهُح . -5
 شهادج انذساسح اإلعذادَح . -6

 
 أهن هصادر الوعلىهاث عي البرًاهح .21
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 هخطط ههاراث الوٌهح

 الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هي البرًاهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث 

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهح 

 اسن الوقرر رهز الوقرر السٌت / الوستىي
 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 تُالوعرفاألهذاف 
 ُتالوهاراتاألهذاف 

 برًاهحالخاصت بال

األهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت

لُت والتأهُاراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 االولً
- 

خغرافُت  

 الخرائط
                 أساسٍ
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 اكايًٍَ وصف انبرَايح األ       

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 اندغرافُتخايعت يُساٌ / قسى  اٌّؤسسخ اٌتؼٍُُّخ .1

 قسى اندغرافُا / اٌّشوض ؼٍٍّاٌمسُ اٌ .2

 عهى اشكال سطح االرض او اٌّهٍٕاسُ اٌجشٔبِذ األوبدٍَّ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسُ اٌشهبدح إٌهبئُخ .4

 اٌذساسٍ:إٌظبَ  .5
 سٕىٌ /ِمشساد /أخشي

 سُىٌ

  ُت األونً سٍ األول وانثاٍَ / انسُت اندراسانفصم اندرا اٌّؼتّذ ثشٔبِذ االػتّبد .6

  انقبىل انًراكزٌ / انظروف االقتصايَت واأليُُت  وانصحُت اٌّؤحشاد اٌخبسرُخ األخشي .7

  2222 -6 –24 تبسَخ إػذاد اٌىطف .8

 أهداف انبرَايح األاكايًٍَ .9

 شىبي سطش االسعا دساسخ تىحُك ِمذسح اٌطبٌت فٍ -1

   ثّفهىَ اشىبي سطش األسع وِزبالته تؼشَف اٌطبٌت  -2

 ت ثذساسخ ػىاًِ تشىً اشىبي سطش األسع   ؼشَف اٌطبٌت -3

 وتىصَؼهب اٌّىبٍٔ صَبدح لذسح اٌطبٌت فٍ تُُّض االشىبي اٌزُىِىسفىٌىرُخ -4

 دساسخ اٌظبهشاداٌتضًٍُ اٌّىبٍٔ فٍ  أسبٌُتتُّٕخ لذساد اٌطبٌت ػًٍ  -5

ػًٍ  واستُؼبة اٌؼٍُّبد اٌّؤحشح ٍ ِزبالد دساسخ اٌظىاهش اٌطجُؼُختأهًُ اوبدَُُّٓ وثبصخُٓ ف -6

 خثُٓ اٌزىأت إٌظشَخ واٌتطجُم ِٓ خالي ِٕهذ دساسٍ ػٍٍّ َزّغاٌجُئبد 
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  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
 ً اهُ أٔىاع االشىبي االسضُخَتؼشف اٌطبٌت ػٍ-1أ

 ػىاًِ تشُىً اشىبي سطش االسعِؼشفخ وفهُ  -2أ

 بٌت ٌتطىس االشىبي األسضُخ وتغُشهب  ِؼشفخ وفهُ اٌط -3أ
 ثتظُٕف االشىبي األسضُخ ثضست ٔشأتهب هُ اٌطٍجخِؼشفخ وف -4أ
 خطبس اٌزُىِىسفىٌىرُخثبٌّشىالد واالِؼشفخ وفهُ اٌطٍجخ  -5أ
 شىبي سطش االسعفٍ دساسخ اِؼشفخ وفهُ اٌطٍجخ ثبٌزىأت اٌتطجُمُخ -6أ

 جشٔبِذ ٌخبطخ ثبٌا ُخاٌّهبسات األهذاف –ة 

 اٌخبطخ ثبٌّبدحتُّٕخ ِهبساد اٌطٍجخ ثبٌّظطٍضبد ثبٌٍغخ االٔىٍُضَخ  – 1ة 

 تُّٕخ ِهبساد اٌطٍجخ فٍ تفسُش اٌظىاهش اٌزغشافُخ وتىصَؼهب  – 2ة 

     فٍ اٌذساسخ اٌىطفٍ اٌتضًٍُ اٌّىبٍٔ وِٕهذ  تُّٕخ ِهبساد اٌطالة فٍ اػتّبد   - 3ة 

 
 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ      

بٍِخ وِطجىػخ وِمسّه ػًٍ شىً ِضبضشاد تفبػٍُخ ثُٓ اٌطٍجخ واألستبر ِٓ خالي تىصَغ اٌّبدح ثظىسح و

، فضال ػٓ   واألستبرِضبضشاد أسجىػُخ ِٓ ثذاَخ اٌسٕخ اٌذساسُخ  ، وَتُ ِٕبلشخ اٌّىاضُغ ِبثُٓ اٌطٍجخ 

بسَش صىي اشىبي تم ثئػذاد، وزٌه تىٍُف اٌطٍجخ  اٌتٍ تخض اشىبي سطش االسعساسبد اٌسبثمخ ػشع اٌذ

  ٌغشع اػذاد ثضىث وِٕبلشتهب أِبَ اٌطٍجخ . ِزبُِغ تمسُُ اٌطٍجخ ػًٍ شىً  ، ِٓ خالي سطش االسع
 طشائك اٌتمُُُ      

 َتُ اٌتمُُ وفك اِتٍ 

 ِٓ خالي اٌضضىس اٌُىٍِ  -
 ِٓ خالي إٌّبلشخ ثُٓ اٌطٍجخ ٌغشع ِؼشفخ ِذي استُؼبة اٌطٍجخ ٌّبدح اٌّضبضشح . -
 ِٓ خالي االِتضبٔبد اٌشفهُخ واٌتضشَشَخ اٌُىُِخ واٌشهشَخ  -

 اٌىرذأُخ واٌمُُّخ . افاألهذ -د

 اْ َضشص اٌطبٌت ػًٍ اٌضضىس وإٌّبلشخ ثزذَخ -1د         

 ٌت ثأٔشطخ تتؼٍك ثذساسخ األشىبي االسضُخاْ َشبسن اٌطب -2د

 وتضٍٍُهب طف اٌظىاهش اٌزُىِىسفىٌىرُخ اْ َتّىٓ اٌطبٌت ِٓ و -3د

 اْ َتّىٓ اٌطبٌت ِٓ لُبط اٌظبهشح  -4د   
 

 

 .اٌشخظٍ(األخشي اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌتأهٍُُخ و خاٌّهبساد اٌؼبِ-د 

 ً رغشافٍ ِخبٌٍ لبدس ػًٍ اٌؼطبء اػذاد رُ -1د

 فتش ِزبي ٌخشَزٍ اٌزغشافُخ اٌؼًّ ثذوائش اٌذوٌخ وبفخ  -2د

 بُُت انبرَايح  .22

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت اندراسُت
 انساعاث انًعتًدة

 عًهٍ َظرٌ

 02 02 عهى اشكال سطح االرض - ونًاال
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 اٌتخطُظ ٌٍتطىس اٌشخظٍ .11

 

 الينطبق
 
 

  اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّتؼٍمخ ثبالٌتضبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .12
 .شوضٌ(اػتّبد ششوط اٌمجىي ٌٍطالة وفك تؼٍُّبد وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجضج اٌؼٍٍّ ) اٌمجىي اٌّ -1
 اْ َزتبس اٌطبٌت اٌّمبثٍخ اٌشخظُخ . -2
 اْ َىىْ الئك ثبٌفضض اٌطجٍ  . -3
 ِؼذي اٌخبٔىَخ اٌؼبَ . -4
 اٌطبلخ االستُؼبثُخ ٌٍمسُ واٌىٍُخ . -5
 شهبدح اٌذساسخ اإلػذادَخ . -6

 
 أهى يصاير انًعهىياث عٍ انبرَايح .20

 .2000، دار المسيرة، عمان، 1، أصول الجيومورفولوجيا، طسالمة  حسن رمضان -1
 .1991دمحم صبري محسوب ،جيومورفولوجية األشكال األرضية، دار الفكر العربي ،القاهرة ،-2
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 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفريَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ز انًقررري انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهداف 
 ُتانًهاراتاألهداف 

 برَايحانخاصت بان

األهداف انىخداَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

 4ي 3ي 2ي 1ي 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  األونً
- 

عهى اشكال 

 سطح االرض
                 أساسٍ
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــهيم العمــمي  

  دائرة ضمان الجهدة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     
 

                                                       :        التوقيع     
                                م. هند طارق جميد  : التدريسي سما   
                                                                                                               22/6/2012:   لتاريخ  ا    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د. أمري علي حسني   : املعاون العلمي سما                      أ.م.د.دمحم عباس جابر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
                                                                 

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 ألداء اجلامعي:واضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت اٌّؤسسخ اٌتعٍُُّخ .1

 قسى اندغرافُا / اٌّـوق عٍٍّاٌمسُ اٌ .2

 أقانُى خافت  او اٌّهٍٕاسُ اٌجـٔبِذ األوبػٍَّ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسُ اٌشهبػح إٌهبئُخ .4

 :إٌظبَ اٌؼؿاسٍ  .5
 سٕىٌ /ِمـؿاد /أعـي

 سُىٌ

  سٍ األول وانثاٍَ / انسُت انذراسُت األونً انفصم انذرا اٌّعتّؼ تّبػثـٔبِذ االع .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت اٌّؤحـاد اٌغبؿرُخ األعـي .7

  2222 -6 –24 تبؿَظ إعؼاػ اٌىطف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

 األلبٌُُ اٌزبفخ ػؿاسخ تىحُك ِمؼؿح اٌطبٌت فٍ -1

 ثّفهىَ اٌزفبف واسجبثه  واهُّخ األلبٌُُ اٌزبفخ  اٌطبٌت  تعـَف -2

 فٍ األلبٌُُ اٌزبفخ واالشىبي اٌزُىِىؿفىٌىرُخ واٌغطبءاد األؿضُخ عـَف اٌطبٌت ثؼؿاسخ إٌّبط ت -3

 ّٕبطك اٌزبفخ وتىفَعهب اٌّىبٍٔفَبػح لؼؿح اٌطبٌت فٍ تُُّق اٌ -4

 ػؿاسخ اٌظبهـاد اٌتضًٍُ اٌّىبٍٔ فٍ أسبٌُتتُّٕخ لؼؿاد اٌطبٌت عًٍ  -5

تأهًُ اوبػَُُّٓ وثبصخُٓ فٍ ِزبالد ػؿاسخ اٌظىاهـ اٌزغـافُخ واستُعبة اٌعٍُّبد اٌّؤحـح عًٍ  -6

 خثُٓ اٌزىأت إٌظـَخ واٌتطجُم ِٓ عالي ِٕهذ ػؿاسٍ عٍٍّ َزّعاٌجُئبد 
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  االهؼاف اٌّعـفُخ  - أ
 َتعـف اٌطبٌت عًٍ تىفَع إٌّبطك اٌزبفخ فٍ اٌعبٌُ-1أ

 أسجبة اٌزفبف ُ ِعـفخ وفه -2أ

 ِعـفخ وفهُ اٌطبٌت ٌطجُعخ ِٕبط األلبٌُُ اٌزبفخ  -3أ
  ِعـفخ وفهُ اٌطٍجخ ثأهُ االشىبي األؿضُخ وتىفَعهب فٍ األلبٌُُ اٌزبفخ -4أ
 ثبٌّشىالد واالعطبؿ اٌجُئُخ فٍ األلبٌُُ اٌزبفخِعـفخ وفهُ اٌطٍجخ  -5أ
 فٍ ػؿاسخ األلبٌُُ اٌزبفخ ِعـفخ وفهُ اٌطٍجخ ثبٌزىأت اٌتطجُمُخ -6أ

 جـٔبِذ ٌغبطخ ثبٌا ُخاٌّهبؿات األهؼاف –ة 

 اٌغبطخ ثبٌّبػحتُّٕخ ِهبؿاد اٌطٍجخ ثبٌّظطٍضبد ثبٌٍغخ االٔىٍُقَخ  – 1ة 

 تُّٕخ ِهبؿاد اٌطٍجخ فٍ تفسُـ اٌظىاهـ اٌزغـافُخ وتىفَعهب  – 2ة 

     فٍ اٌؼؿاسخ اٌىطفٍ بٍٔ واٌتضًٍُ اٌّىِٕهذ  تُّٕخ ِهبؿاد اٌطالة فٍ اعتّبػ   - 3ة 

 
 طـائك اٌتعٍُُ واٌتعٍُ      

ِضبضـاد تفبعٍُخ ثُٓ اٌطٍجخ واألستبؽ ِٓ عالي تىفَع اٌّبػح ثظىؿح وبٍِخ وِطجىعخ وِمسّه عًٍ شىً 

، فضال عٓ   واألستبؽِضبضـاد أسجىعُخ ِٓ ثؼاَخ اٌسٕخ اٌؼؿاسُخ  ، وَتُ ِٕبلشخ اٌّىاضُع ِبثُٓ اٌطٍجخ 

بؿَـ صىي إٌّبطك اٌزبفخ  ، تم ثئعؼاػ، وؾٌه تىٍُف اٌطٍجخ  اسبد اٌسبثمخ اٌتٍ تغض االلبٌُُؿعـع اٌؼ

  ٌغـع اعؼاػ ثضىث وِٕبلشتهب أِبَ اٌطٍجخ . تمسُُ اٌطٍجخ عًٍ شىً ِزبُِع  ِٓ عالي
 طـائك اٌتمُُُ      

 َتُ اٌتمُُ وفك اِتٍ 

 ِٓ عالي اٌضضىؿ اٌُىٍِ  -
 ٍجخ ٌغـع ِعـفخ ِؼي استُعبة اٌطٍجخ ٌّبػح اٌّضبضـح .ِٓ عالي إٌّبلشخ ثُٓ اٌط -
 ِٓ عالي االِتضبٔبد اٌشفهُخ واٌتضـَـَخ اٌُىُِخ واٌشهـَخ  -

 اٌىرؼأُخ واٌمُُّخ . األهؼاف -د

 اْ َضـص اٌطبٌت عًٍ اٌضضىؿ وإٌّبلشخ ثزؼَخ -1د         

 اْ َشبؿن اٌطبٌت ثأٔشطخ تتعٍك ثؼؿاسخ األلبٌُُ  -2د

 ٓ اٌطبٌت ِٓ وطف اٌظبهـ اٌزغـافُخ وتضٍٍُهب اْ َتّى -3د

 اْ َتّىٓ اٌطبٌت ِٓ لُبك اٌظبهـح  -4د   
 

 

 .اٌشغظٍ(األعـي اٌّتعٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىؿ  )اٌّهبؿادإٌّمىٌخ اٌتأهٍُُخ و اٌّهبؿاد اٌعبِخ-ػ 

 ً رغـافٍ ِخبٌٍ لبػؿ عًٍ اٌعطبء اعؼاػ رُ -1ػ

 خ اٌعًّ ثؼوائـ اٌؼوٌخ وبفخ فتش ِزبي ٌغـَزٍ اٌزغـافُ -2ػ

 بُُت انبرَايح  .22

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 02 02 األقانُى اندافت - ونًاال
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 اٌتغطُظ ٌٍتطىؿ اٌشغظٍ .11

 

 الينطبق
 
 

  اٌّعهؼ(خ أو األٔظّخ اٌّتعٍمخ ثبالٌتضبق ثبٌىٍُ ع)وضِعُبؿ اٌمجىي  .12
 .اعتّبػ شـوط اٌمجىي ٌٍطالة وفك تعٍُّبد وفاؿح اٌتعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجضج اٌعٍٍّ ) اٌمجىي اٌّـوقٌ( -1
 اْ َزتبس اٌطبٌت اٌّمبثٍخ اٌشغظُخ . -2
 اْ َىىْ الئك ثبٌفضض اٌطجٍ  . -3
 ِعؼي اٌخبٔىَخ اٌعبَ . -4
 اٌطبلخ االستُعبثُخ ٌٍمسُ واٌىٍُخ . -5
 شهبػح اٌؼؿاسخ اإلعؼاػَخ . -6

 
 أهى يصادر انًعهىياث عٍ انبرَايح .20

 0212األردن ،–عمان حسن رمضان سالمة ، األقاليم الجافة ،  األولى ،دار المسيرة لمنشر والتهزيع والطباعة ، .1
 . 0212،دار الثقافة العربية ،القاهرة ،1جهدة فتحي التركماني ، محمهد عبد الفتاح عنبر،جغرافية األراضي الجافة ،ط .0
 

 
 



  
 4انصفحت 

 
  

 اث انًُهحيخطط يهار

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

ذاَُت األهذاف انىخ

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

  األونً
                 أساسٍ خافت أقانُى -
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

                                                       :        التوقيع      
                     التديسي: م. هند طارق جميد  سما   

 : لتاريخ  ا    
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د. أمري علي حسني   : املعاون العلمي سما                       أ.م.د.دمحم عباس جابر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص مربهنا  عم

 

 خايعت يُضاٌ / قضى اندغرافُت اٌّؤمنح اٌتعٍُُّح .1

 قضى اندغرافُا / اٌّـوق عٍٍّاٌمنُ اٌ .2

 عهى انطقش وانًُاخ او اٌّهٍٕامُ اٌثـٔاِذ األواػٍَّ  .3

 ربُت خغرافُت بكانىرَىس ت امُ اٌشهاػج إٌهائُح .4

 :إٌظاَ اٌؼؿامٍ  .5
 مٕىٌ /ِمـؿاخ /أعـي

 صُىٌ

  صٍ األول وانثاٍَ / انضُت انذراصُت األونً انفصم انذرا اٌّعتّؼ تـٔاِذ االعتّاػ .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت اٌّؤحـاخ اٌغاؿرُح األعـي .7

  2222 -6 –24 تاؿَظ إعؼاػ اٌىطف .8

 برَايح األكادًٍَأهذاف ان .9

 امح اٌطمل وإٌّاطػؿ تىحُك ِمؼؿج اٌطاٌة فٍ -1

  تّفهىَ اٌطمل وإٌّاط واٌتُُّق تُٕهّاتعـَف اٌطاٌة  -2

 إٌّاطعٕظـ ػؿامح أهُّح عـَف اٌطاٌة تت -3

 ظىاهـ إٌّاعُح وأمثاب تشىٍها .فَاػج لؼؿج اٌطاٌة فٍ تُُّق اٌ -4

 ػؿامح اٌظاهـاخٍٔ فٍ اٌتضًٍُ اٌّىا أماٌُةتُّٕح لؼؿاخ اٌطاٌة عًٍ  -5

واٌمؼؿج عًٍ تضًٍُ اٌظىاهـ وتفنُـها  ٍ ِزاالخ ػؿامح اٌظىاهـ إٌّاعُحتأهًُ اواػَُُّٓ وتاصخُٓ ف -6

 حتُٓ اٌزىأة إٌظـَح واٌتطثُم ِٓ عالي ِٕهذ ػؿامٍ عٍٍّ َزّع
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  االهؼاف اٌّعـفُح  - أ
 ً ِفهىَ اٌطمل وإٌّاطَتعـف اٌطاٌة عٍ-1أ

 ّٕاطعٕاطـ اٌِعـفح وفهُ  -2أ

 فٍ ػؿامح اٌظىاهـ اٌزىَح واالضطـاتاخ إٌّاعُحاٌة ِعـفح وفهُ اٌط -3أ
 وفهُ اٌطٍثح تأهُ األلاٌُُ إٌّاعُح وتىفَعها عًٍ مطش االؿعِعـفح  -4أ
 تّىىٔاخ اٌغالف اٌزىٌ ِعـفح وفهُ اٌطٍثح  -5أ
 ّٕاطفٍ ػؿامح اٌِعـفح وفهُ اٌطٍثح تاٌزىأة اٌتطثُمُح -6أ

 ثـٔاِذ ٌغاطح تاٌا ُحاٌّهاؿات األهؼاف –ب 

 اٌغاطح تاٌّاػجتُّٕح ِهاؿاخ اٌطٍثح تاٌّظطٍضاخ تاٌٍغح االٔىٍُقَح  – 1ب 

 وتىفَعها طٍثح فٍ تفنُـ اٌظىاهـ اٌزىَح تُّٕح ِهاؿاخ اٌ – 2ب 

     اٌىطفٍ فٍ اٌؼؿامحاٌتضًٍُ اٌّىأٍ وتُّٕح ِهاؿاخ اٌطالب فٍ اعتّاػ ِٕهذ   - 3ب 

 
 عٍُُ واٌتعٍُ طـائك اٌت     

ِضاضـاخ تفاعٍُح تُٓ اٌطٍثح واألمتاؽ ِٓ عالي تىفَع اٌّاػج تظىؿج واٍِح وِطثىعح وِمنّه عًٍ شىً 

فضال عٓ  واألمتاؽ،، وَتُ ِٕالشح اٌّىاضُع ِاتُٓ اٌطٍثح مثىعُح ِٓ تؼاَح اٌنٕح اٌؼؿامُحِضاضـاخ أ

 ِٓ عالي اؿَـ صىي إٌّاط،تم تئعؼاػوؾٌه تىٍُف اٌطٍثح  اٌتٍ تغض إٌّاط،ؿاماخ اٌناتمح عـع اٌؼ

  ٌغـع اعؼاػ تضىث وِٕالشتها أِاَ اٌطٍثح . تمنُُ اٌطٍثح عًٍ شىً ِزاُِع 
 طـائك اٌتمُُُ      

 َتُ اٌتمُُ وفك اِتٍ 

 ِٓ عالي اٌضضىؿ اٌُىٍِ  -
 اٌّضاضـج.ِٓ عالي إٌّالشح تُٓ اٌطٍثح ٌغـع ِعـفح ِؼي امتُعاب اٌطٍثح ٌّاػج  -
 ِتضأاخ اٌشفهُح واٌتضـَـَح اٌُىُِح واٌشهـَح ِٓ عالي اال -

 واٌمُُّح.اٌىرؼأُح  األهؼاف -د

 اْ َضـص اٌطاٌة عًٍ اٌضضىؿ وإٌّالشح تزؼَح -1د         

  اٌة تأٔشطح تتعٍك تؼؿامح إٌّاطاْ َشاؿن اٌط -2د

  طف اٌظىاهـ اٌزىَح وتضٍٍُهااْ َتّىٓ اٌطاٌة ِٓ و -3د

 ٓ لُاك اٌظاهـج اْ َتّىٓ اٌطاٌة ِ -4د   
 

 

 .اٌشغظٍ(األعـي اٌّتعٍمح تماتٍُح اٌتىظُف واٌتطىؿ  )اٌّهاؿاخإٌّمىٌح اٌتأهٍُُح و اٌّهاؿاخ اٌعاِح-ػ 

 ً رغـافٍ ِخاٌٍ لاػؿ عًٍ اٌعطاء اعؼاػ رُ -1ػ

 فتش ِزاي ٌغـَزٍ اٌزغـافُح اٌعًّ تؼوائـ اٌؼوٌح وافح  -2ػ

 بُُت انبرَايح  .22

 اصى انًقرر أو انًضاق نًقرر أو انًضاقريز ا انًرحهت انذراصُت
 انضاعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 02 02 عهى انطقش وانًُاخ - ونًاال



  
 3انصفحت 

 
  

 
 

 اٌتغطُظ ٌٍتطىؿ اٌشغظٍ .11

 

 الينطبق
 
 

  اٌّعهؼ(األٔظّح اٌّتعٍمح تاالٌتضاق تاٌىٍُح أو  ع)وضِعُاؿ اٌمثىي  .12
 .اٌعاٌٍ واٌثضج اٌعٍٍّ ) اٌمثىي اٌّـوقٌ( اعتّاػ شـوط اٌمثىي ٌٍطالب وفك تعٍُّاخ وفاؿج اٌتعٍُُ -1
 اْ َزتاس اٌطاٌة اٌّماتٍح اٌشغظُح . -2
 اْ َىىْ الئك تاٌفضض اٌطثٍ  . -3
 ِعؼي اٌخأىَح اٌعاَ . -4
 اٌطالح االمتُعاتُح ٌٍمنُ واٌىٍُح . -5
 شهاػج اٌؼؿامح اإلعؼاػَح . -6

 
 أهى يصادر انًعهىياث عٍ انبرَايح .20

 2002مبادئ في عمم الطقس والمناخ،جامعة بغداد ،عمي عبد الزهرة كاظم الوائمي،أسس و  .1
 

 
 



  
 4انصفحت 

 
  

 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اصى انًقرر ريز انًقرر انضُت / انًضتىي
 أصاصٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاف األهذ
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

  األونً
- 

عهى انطقش 

 وانًُاخ
                 أصاصٍ
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     
 

                                                       :        التوقيع     
                                م. وفاء  موحان عجيل : التدريسي سما   
                                                                                                               23/6/2012:   لتاريخ  ا    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د. أمري علي حسني   : املعاون العلمي سما                      أ.م.د.دمحم عباس جابر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
                                                                 

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1انصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 صف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه و 

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت انًؤسسح انتعهًٛٛح .1

 قسى اندغرافُا / انًزكش عهًٙانمسى ان .2

 اندغرافُت انحُىَت أ انًُٓٙاسى انثزَايح األكاظًٚٙ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسى انشٓاظج انُٓائٛح .4

 :انُظاو انعراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراخ /أضزٖ

 سُىٌ

  / انسُت انذراسُت األونً   سٍ األول وانثاٍَانفصم انذرا انًعتًع يح االعتًاظتزَا .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت انًؤثزاخ انطارخٛح األضزٖ .7

  2222 -6 –23 تارٚص إععاظ انٕصف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

تٕضٛر عُاصز .فٙ اانسٕٛٚح ٔيداالتٓا ٔأًْٛتٓا انتطثٛمٛحتشٔٚع انطهثح تانًفاْٛى انزئٛسٛح زٕل اندغزا

 .ٔتٕضٛر األلانٛى انسٕٛٚح ٔتٕسٚعٓا اندغزافٙ.انغالف انسٕٛ٘ نألرض ٔانعاللاخ تُٛٓذِ انعُاصز

تعزٚفّ تاألضطار انتٙ تٕاخّ انكائُاخ  .ٔتعزٚف انطانة تُظز تاتطٕر األزٛاء عهٗ سطر األرض

 انطانة تًعهٕياخ عٍ انتزتح ٔأًْٛتٓا ٔعاللتٓا تاندغزافٛأتشٔٚعِ  .انسٛح،ٔطزق زًاٚتٓا
 إكساب انًتعهًٍٛ انًعزفح تًثاظئ اندغزافٛح انسٕٛٚح. .1
 انتعزف عهٗ يُاْح ظراسح اندغزافٛح انسٕٛٚح .2
 انتعزف عهٗ انًفاْٛى األساسٛح نهدغزافٛح انسٕٛٚح .3
 تشكٛم يعزفح انًتعهًٍٛ فٛزتظ عهى اندغزافٛح تانعهٕو انسٛاتٛح .4

 طزائك انتمٛٛى      



  
 2انصفحت 

 
  

 ٚتى انتمٛى ٔفك اٜتٙ 

 انًعزفح ٔانفٓى.

 انًعزفح ٔانفٓى .1
 يٍ ضالل انسضٕر انٕٛيٙ  .2
 انًمارَح تٍٛ إتداْاخ ظراسح اندغزافٛح انسٕٛٚح تسسة انتطٕر انتارٚطٙ نٓذا انعهى .3
 يٍ ضالل انًُالشح تٍٛ انطهثح نغزض يعزفح يعٖ استٛعاب انطهثح نًاظج انًساضزج . .4
 اليتساَاخ انشفٓٛح ٔانتسزٚزٚح انٕٛيٛح ٔانشٓزٚح يٍ ضالل ا .5

 األْعاف انٕخعاَٛح ٔانمًٛٛح . -ج

 .اٌ ًٚٛم انطانة انتعرص اندغزافٛح انسٕٛٚح -1

 .اَٙ زة انطانة اسهٕب يعرص اندغزافٛح انسٕٛٚح -2

 اَٙ تفاعم انطانة يعطزٚمح عزض ياظج اندغزافٛح انسٕٛٚح -3
 

 بُُت انبرَايح  .22

 اسى انًقرر أو انًساق انًقرر أو انًساقريز  انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 32 62 انثسار ٔانًسٛطاخ - ونًاال

 
 

 انتططٛظ نهتطٕر انشطصٙ .11

 

 الينطبق
 
 

  انًعٓع(األَظًح انًتعهمح تاالنتساق تانكهٛح أٔ  ع)ٔضيعٛار انمثٕل  .12
 .انعانٙ ٔانثسث انعهًٙ ) انمثٕل انًزكش٘( اعتًاظ شزٔط انمثٕل نهطالب ٔفك تعهًٛاخ ٔسارج انتعهٛى -1
 اٌ ٚدتاذ انطانة انًماتهح انشطصٛح . -2
 اٌ ٚكٌٕ الئك تانفسص انطثٙ  . -3
 يععل انثإَٚح انعاو . -4
 انطالح االستٛعاتٛح نهمسى ٔانكهٛح . -5
 شٓاظج انعراسح اإلععاظٚح . -6

 
 أهى يصادر انًعهىياث عٍ انبرَايح .23

1.  

 
 



  
 3انصفحت 

 
  

 يخطط يهاراث انًُهح

 ع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُىَرخً وض

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت هانً

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 االونً
- 

انًُاش 

 انتطثٛمٙ
 أساسٍ
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     
                                                      :         التوقيع     

                       التدريسي: م. هند طارق جميد سما   
                                                 22/6/2021:           لتاريخ  ا    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                  أ.م.د. أمري علي حسني   : املعاون العلمي سما                       أ.م.د.دمحم عباس جابر : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
                                                                            

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         

 التوقيع    
                                                                                              

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1انصفحت 

 
  

 
 

      

 نبرَايح األكادًٍَ وصف ا       

 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 ٌ / قسى اندغرافُتخايعت يُسا اٌّؤسسح اٌتعٍُُّح .1

 قسى اندغرافُا / اٌّشوض عٍٍّاٌمسُ اٌ .2

 عهى اشكال سطح األرض انتطبُقٍ او اٌّهٍٕاسُ اٌثشٔاِذ األوادٍَّ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسُ اٌشهادج إٌهائُح .4

 :إٌظاَ اٌذساسٍ  .5
 سٕىٌ /ِمشساخ /أخشي

 سُىٌ

  اٍَ / انسُت انذراسُت انثاَُتوانثسٍ األول انفصم انذرا اٌّعتّذ تشٔاِذ االعتّاد .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت اٌّؤحشاخ اٌخاسرُح األخشي .7

  2222 -6 –24 تاسَخ إعذاد اٌىطف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

 تىحُك ِمذسج اٌطاٌة فٍ دساسح اٌّزاالخ اٌتطثُمُح ٌعٍُ اشىاي سطش االسع -1

 َ اشىاي سطش األسع وِزاالته  اٌتطثُمُح  تعشَف اٌطاٌة تّفهى -2

 تعشَف اٌطاٌة تذساسح ِتطٍثاخ اٌعًّ اٌُّذأٍ     -3

 صَادج لذسج اٌطاٌة فٍ تُُّض االشىاي اٌزُىِىسفىٌىرُح وتىصَعها اٌّىأٍ -4

 تُّٕح لذساخ اٌطاٌة عًٍ أساٌُة اٌتضًٍُ اٌّىأٍ فٍ دساسح اٌظاهشاخ وتىحُمها اٌضمٍٍ -5

ِٓ خالي ِٕهذ دساسٍ عٍٍّ َزّع  فٍ ِزاالخ دساسح اشىاي سطش االسعتاصخُٓ تأهًُ اوادَُُّٓ و -6

 تُٓ اٌزىأة إٌظشَح واٌتطثُمح
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  االهذاف اٌّعشفُح  - أ
 ً ِفهىَ  وتطىساٌزُىِىسفىٌىرُا اٌتطثُمُحَتعشف اٌطاٌة عٍ-1أ

 ِزاالخ عٍُ اٌزُىِىسفىٌىرُا اٌتطثُمُحِعشفح وفهُ  -2أ

 ثاخ اٌعٍُّح فٍ دساسح اشىاي سطش االسعٌٍّتطٍِعشفح وفهُ اٌطاٌة  -3أ
 تأهُ االشىاي األسضُح وتىصَعها ِعشفح وفهُ اٌطٍثح -4أ
  تتطىس االشىاي األسضُح واهُ اٌعٍُّاخ اٌّؤحشج فُهاِعشفح وفهُ اٌطٍثح  -5أ
 عٍُ اشىاي سطش االسع ِعشفح وفهُ اٌطٍثح تاٌزىأة اٌتطثُمُح فٍ-6أ

 ثشٔاِذ ٌخاطح تاٌا ُحاٌّهاساتاألهذاف  –ب 

 تُّٕح ِهاساخ اٌطٍثح تاٌّظطٍضاخ تاٌٍغح االٔىٍُضَح اٌخاطح تاٌّادج – 1ب 

 وتىصَعها  طٍثح فٍ تفسُش االشىاي االسضُحتُّٕح ِهاساخ اٌ – 2ب 

     تُّٕح ِهاساخ اٌطالب فٍ اعتّاد ِٕهذ اٌتضًٍُ اٌّىأٍ واٌىطفٍ فٍ اٌذساسح  - 3ب 

 
 ُ طشائك اٌتعٍُُ واٌتعٍ     

ِضاضشاخ تفاعٍُح تُٓ اٌطٍثح واألستار ِٓ خالي تىصَع اٌّادج تظىسج واٍِح وِطثىعح وِمسّه عًٍ شىً 

ِضاضشاخ أسثىعُح ِٓ تذاَح اٌسٕح اٌذساسُح، وَتُ ِٕالشح اٌّىاضُع ِاتُٓ اٌطٍثح واألستار، فضال عٓ 

اسَش صىي اٌطٍثح تئعذاد تم ، وزٌه تىٍُفاٌتٍ تخض اٌزُىِىسفىٌىرُا اٌتطثُمُحعشع اٌذساساخ اٌساتمح 

 ، ِٓ خالي تمسُُ اٌطٍثح عًٍ شىً ِزاُِع ٌغشع اعذاد تضىث وِٕالشتها أِاَ اٌطٍثح .  اٌّادج 
 طشائك اٌتمُُُ      

 َتُ اٌتمُُ وفك اِتٍ 

 ِٓ خالي اٌضضىس اٌُىٍِ  -
 ِٓ خالي إٌّالشح تُٓ اٌطٍثح ٌغشع ِعشفح ِذي استُعاب اٌطٍثح ٌّادج اٌّضاضشج. -
 خالي االِتضأاخ اٌشفهُح واٌتضشَشَح اٌُىُِح واٌشهشَح  ِٓ -

 األهذاف اٌىرذأُح واٌمُُّح. -د

 اْ َضشص اٌطاٌة عًٍ اٌضضىس وإٌّالشح تزذَح -1د         

  األسع اٌتطثُمٍاٌة تأٔشطح تتعٍك تذساسح تعٍُ اشىاي سطش اْ َشاسن اٌط -2د

 تضٍٍُها و طف اٌّظاهش االسضُحاْ َتّىٓ اٌطاٌة ِٓ و -3د

 اْ َتّىٓ اٌطاٌة ِٓ لُاط اٌظاهشج  -4د   
 

 

 .اٌشخظٍ(األخشي اٌّتعٍمح تماتٍُح اٌتىظُف واٌتطىس  )اٌّهاساخإٌّمىٌح اٌتأهٍُُح و اٌّهاساخ اٌعاِح-د 

 ً رغشافٍ ِخاٌٍ لادس عًٍ اٌعطاء اعذاد رُ -1د

 فتش ِزاي ٌخشَزٍ اٌزغشافُح اٌعًّ تذوائش اٌذوٌح وافح  -2د

 انبرَايح بُُت  .22

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 - ثاَُتان
عهى اشكال سطح األرض 

 انتطبُقٍ
02 02 



  
 3انصفحت 

 
  

 
 

 اٌتخطُظ ٌٍتطىس اٌشخظٍ .11

 

 الينطبق
 
 

  اٌّعهذ(األٔظّح اٌّتعٍمح تاالٌتضاق تاٌىٍُح أو  ع)وضِعُاس اٌمثىي  .12
 .ششوط اٌمثىي ٌٍطالب وفك تعٍُّاخ وصاسج اٌتعٍُُ اٌعاٌٍ واٌثضج اٌعٍٍّ ) اٌمثىي اٌّشوضٌ( اعتّاد -1
 اْ َزتاس اٌطاٌة اٌّماتٍح اٌشخظُح . -2
 اْ َىىْ الئك تاٌفضض اٌطثٍ  . -3
 ِعذي اٌخأىَح اٌعاَ . -4
 اٌطالح االستُعاتُح ٌٍمسُ واٌىٍُح . -5
 شهادج اٌذساسح اإلعذادَح . -6

 
 عٍ انبرَايحأهى يصادر انًعهىياث  .20

سعد عجيل مبارك الدراجي،الجيومورفولوجيا التطبيقية ،الطبعة األولى ، دار الحداثة لمطباعة والنشر،جامعة بغداد،  .1
9102. 
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 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 هىبت يٍ انبرَايحيخرخاث انتعهى انًط 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 ثاَُتان
- 

عهى اشكال 

سطح األرض 

 انتطبُقٍ

 أساسٍ
                

                   



  
 5انصفحت 

 
  

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــهيم العمــمي  

  دائرة ضمان الجهدة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :    
 التوقيع:   
  يسي: م.م وجدان فرحان جميداسم التدر   
 

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د. أمري علي حسني   : املعاون العلمي سما                       أ.م.د دمحم عباس جابر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 داء اجلامعيضمان اجلودة واألشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    



  
 1انصفحت 

 
  

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ستاادة القصو  من الار  املتاحة . ويصاحب  وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت انًؤسسح انتؼهًُُح .1

 قسى اندغرافُا / انًشكض ؼهًٍانمسى ان .2

 نرَفخغرافُت ا او انًهٍُاسى انثشَايذ األكادًٍَ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسى انشهادج انُهائُح .4

 :انذساسٍ انُظاو  .5
 سُىٌ /يمشساخ /أخشي

 سُىٌ

 انفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ / انسُت انذراست انرابعت  انًؼتًذ تشَايذ االػتًاد .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت انًؤحشاخ انخاسرُح األخشي .7

  3232 -6 – 34 تاسَخ إػذاد انىصف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

 انشَف رغشافُحك يمذسج انطانة فٍ تىحُ -1

 صَادج لذساتهى .و رغش افُح انشَفتؼشَف انطانة تًادج  -2

انتضشٌ فٍ انتؼهُى ػٍ كم يا َفُذ اإلَساٌ فٍ يزال دساسته نُتمذو تخطىاخ انً اإلياو إلَزاد انصىسج  -3

 هذا األفضم نهىرىد اإلَساٍَ وَشاطاته انًختهفح وانتٍ تًخم فٍ هزا انًزال َىػاٌ يٍ األ
 .األهذا  انًطهمح انتٍ ال تتىلف انضشكح تاتزاهها -4

 .      تزغش افُح انشَفانتضهُم انًكاٍَ فٍ  أسانُةتًُُح لذساخ انطانة ػهً  -5



  
 2انصفحت 

 
  

 اػذاد انثضج وانتضشٌ يٍ ارم انًؼشفح وهزا َشًم رىاَة انضُاج انطثُؼُح وانثششَح -6

 

 
 

 ى وانتمُُىانًطهىتح وطشائك انتؼهُى وانتؼه ثشَايذيخشراخ ان  .11

  االهذا  انًؼشفُح  -1
 .انًؼشفح تانًظهش انؼاو نهشَف -2

 .يؼشفح تاسَخ تطىس انشَف- -3

 .انماء انضىء ػٍ رغشافُح انشَف ويفهىيه- -4

 .َضَذ يٍ ضشوسته كضمم ويا َتؼشض يٍ تغُُش -5

 .دساسح يكىَاخ رغشافُح انشَف ووظائفه -6

 ثشَايذ نخاصح تانا ُحانًهاسات األهذا  –ب 

 .صج انزغشافٍ تاصج ػًهٍَكىٌ انثا – 1 
 .َكىٌ انثاصج يتاتغ ويخاتش - – 2 

 .َُشذ انثاصج تانىصىل انً انضمُمح انؼهًُح  - 3 

َكىٌ انثاصج انزغشافٍ والؼُا تًؼًُ اٌ ياَتىصم انُه انثاصج يٍ فشضُاخ وَتائذ َُثغٍ اٌ تزذ طشَمها  -4

 .انً انتطثُك ػهً اسض انىالغ

 

 
 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

يضاضشاخ تفاػهُح تٍُ انطهثح واألستار يٍ خالل تىصَغ انًادج تصىسج كايهح ويطثىػح ويمسًه ػهً -1

،   واألستارشكم يضاضشاخ أسثىػُح يٍ تذاَح انسُح انذساسُح  ، وَتى يُالشح انًىاضُغ ياتٍُ انطهثح 

تماسَش  تئػذاد، كزنك تكهُف انطهثح  ُح انشَفرغش اففضال ػٍ ػشض انذساساخ انساتمح انتٍ تخص 

   ذاد تضىث ويُالشتها أياو انطهثح. نغشض اػ، كزنك تمسُى انطهثح ػهً شكم يزايُغ  تزغشافُح انشَفتخص 

اٌ َكىٌ نهثاصج انزغشافٍ لذسج ويىهثح تتؼهك تزًغ انًؼهىياخ انًختهفح وتضذَذ ػاللاتها تثؼضها ألٌ -2

 انطشق وانىسائم انؼهًُح ظاهشج رغشافُح واستخذاو
 طشائك انتمُُى      

 َتى انتمُى وفك اِتٍ 

 دساسح انًُهذ انًمشس يٍ ػذج صواَا ) انًىضىع، انطشَمح، انغاَح ( -

 .نهًادج )انُظشٌ وانؼًهٍ(يٍ خالل انضضىس انُىيٍ  -
 يٍ خالل انًُالشح تٍُ انطهثح نغشض يؼشفح يذي استُؼاب انطهثح نًادج انًضاضشج . -
 تها.انطانة  نتٍ َكهفا اضافح انً انتماسَشالل االيتضاَاخ انشفهُح وانتضشَشَح انُىيُح وانشهشَح يٍ خ -
 انىرذاَُح وانمًُُح . األهذا  -د

 .صارح انزغشافٍ انًؼاصش انً فهى اػًك تذساسح انظىاهش انطثُؼُح وانثششَح -1د         

 .اكتشا  صمائك -2د

 .احثاخ صمائك لذًَح -3د

 .كتشا  يؼشفح وتطىَشهاا -4د   



  
 3انصفحت 

 
  

 

 
 

 .انشخصٍ(األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس  )انًهاساخانًُمىنح انتأهُهُح و انًهاساخ انؼايح-د 

 
 املوهبة- -1
 انًتاتؼح- -2

 تضذَذ انؼًم )انًكتثح وانذساسح انًُذاَُح (- -3

شافُح وتضذَذ ػاللاتها رًغ انًؼهىياخ وانثُاَاخ نهظاهشج انزغاػذاد رُم رغشافٍ يخانٍ لادس ػهً  -4

 .تثؼضها

 فتش يزال نخشَزٍ انزغشافُح انؼًم تذوائش انذونح كافح  - -5
 بُُت انبرَايح  .22

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 42 42 رَفخغرافُت ان - ثاَُتان

 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .12

 

 الينطبق
 
 

  انًؼهذ(األَظًح انًتؼهمح تاالنتضاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُاس انمثىل  .13
 .اػتًاد ششوط انمثىل نهطالب وفك تؼهًُاخ وصاسج انتؼهُى انؼانٍ وانثضج انؼهًٍ ) انمثىل انًشكضٌ( -1
 اٌ َزتاس انطانة انًماتهح انشخصُح . -2
 اٌ َكىٌ الئك تانفضص انطثٍ  . -3
 يؼذل انخاَىَح انؼاو . -4
 ستُؼاتُح نهمسى وانكهُح .انطالح اال -5
 شهادج انذساسح اإلػذادَح . -6

 
 انتٍ اعتًذ عهُها فٍ يادة خغرافُت انرَفأهى يصادر  .25

، جغرافية الريف ،  كمية التربية لمعمهم االنسانية ، جامعة االنبار ، الطبعة االولى، دار  الهيتي ، مازن عبد الرحمن .1
 . 3112عمان ،  –صفاء لمنشر والتهزيع 
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 5انصفحت 

 
  

 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

هذاف انىخذاَُت األ

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 ثاَُتان
                 أساسٍ رَفخغرافُت ان -

                   



  
 6انصفحت 

 
  

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: ة/ املعهدالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

                                                    :              التوقيع
                                       داليا عبد اجلبارأ.م. : اسم رئيس القسم   
   :                                                                                                               لتاريخ  ا    
   

 
 

 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 أ.م.د.دمحم عباس جابر                       اسم املعاون العلمي :  أ.م.د. أمري علي حسني                   : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ                                      :                     لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة مديراسم     
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                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 رص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الف

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت انًؤسسح انتعهًُُح .1

 قسى اندغرافُا / انًشكض عهًٍانمسى ان .2

 خغرافُت انسكاٌ  او انًهٍُاسى انثشَايذ األكادًٍَ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسى انشهادج انُهائُح .4

 :انُظاو انذساسٍ  .5
 ساخ /أخشيسُىٌ /يمش

 سُىٌ

 ثاَُتانفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ / انسُت انذراست ان انًعتًذ تشَايذ االعتًاد .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت انًؤحشاخ انخاسرُح األخشي .7

  2021 -6 – 21 تاسَخ إعذاد انىصف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

  شافُح انسكاٌ رغتىحُك يمذسج انطانة فٍ  -1

 واستخذاياتها تانزغشافُا  تزغشافُح انسكاٌ تعشَف انطانة  -2

 وسسى استشاتُزح يتكايهح نتضهُهها تزغشافُح انسكاٌ تعشَف انطانة  -3



  
 2انصفحت 

 
  

 . رغشافُح انسكاٌ صَادج لذسج انطانة عهً تطثُماخ  -4

 . رغشافُح انسكاٌ تًُُح لذساخ انطانة عهً أسانُة انتضهُم انًكاٍَ فٍ  -5

وتطثُماتها يٍ خالل يُهذ دساسٍ عهًٍ رايع تٍُ رغشافُح انسكاٌ م يختصٍُ فٍ يزاالخ تأهُ -6

 انزىاَة انُظشَح وانتطثُمُح صسة االصتُاراخ انفعهُح نسىق انعًم 
تذسَة انعايهٍُ فٍ انًؤسساخ انضكىيُح وانخاصح واألكادًَُح انعايح فٍ يزاالخ راخ انصهح وتًُُح  -7

 وتطثُماتهًا . رغشافُح انسكاٌ فُز دوساخ تذسَثُح فٍ يزاالخ لذساتهى يٍ خالل تُظُى وتُ

 

واالستشعاس عٍ تعذ وتطثُماتهًا إلغشاض  رغشافُح انسكاٌ انًساهًح فٍ تعضَض استخذاو تمُُاخ  -8

 يختهفح فٍ يُاطك يختهفح 
 

 انًطهىتح وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ثشَايذيخشراخ ان  .11

  االهذاف انًعشفُح  - أ
        زغشافُح انسكاٌ فح وفهى انطهثح تيعش -1أ

  رغشافُح انسكاٌ يعشفح وفهى انطهثح تانثُاَاخ وطشق تًخُهها فٍ  -2أ

  رغشافُح انسكاٌ يعشفح وفهى انطهثح تًصادس انثُاَاخ انًكاَُح فٍ  -3أ
  رغشافُح انسكاٌ يعشفح وفهى انطهثح تطشَمح ادخال انثُاَاخ انًكاَُح وانىصفُح فٍ  -4أ
 يعشفح وفهى انطهثح تماعذج انثُاَاخ انزغشافُح  -5أ
  زغشافُح انسكاٌ يعشفح وفهى انطهثح تانزىاَة انتطثُمُح ن-6أ

 ثشَايذ انخاصح تان األهذاف انًهاساتُح –ب 

  زغشافُح انسكاٌ تًُُح يهاساخ انطهثح تانًصطهضاخ تانهغح االَكهُضَح انخاصح ت – 1ب 

  زغشافُح انسكاٌ انثشيزُاخ انخاصح ت تًُُح انطهثح تاستخذاو – 2ب 

       زغشافُح انسكاٌ تًُُح يهاساخ انطالب عهً انتضهُم انًكاٍَ وانىصفٍ ت  - 3ب 

 
 طشائك انتعهُى وانتعهى      

يضاضشاخ تفاعهُح تٍُ انطهثح واألستار يٍ خالل تىصَع انًادج تصىسج كايهح ويطثىعح ويمسًه عهً شكم 

تذاَح انسُح انذساسُح  ، وَتى يُالشح انًىاضُع ياتٍُ انطهثح واألستار  ، فضال عٍ يضاضشاخ أسثىعُح يٍ 

رغشافُح ، كزنك تكهُف انطهثح تئعذاد تماسَش تخص  رغشافُح انسكاٌ عشض انذساساخ انساتمح انتٍ تخص 

 ، كزنك تمسُى انطهثح عهً شكم يزايُع نغشض اعذاد تضىث ويُالشتها أياو انطهثح .   انسكاٌ 
 طشائك انتمُُى      

 َتى انتمُى وفك اِتٍ 

 يٍ خالل انضضىس انُىيٍ  -
 يٍ خالل انًُالشح تٍُ انطهثح نغشض يعشفح يذي استُعاب انطهثح نًادج انًضاضشج . -
 يٍ خالل االيتضاَاخ انشفهُح وانتضشَشَح انُىيُح وانشهشَح  -

 األهذاف انىرذاَُح وانمًُُح . -د

 تشسى انخشائظ  رغشافُح انسكاٌ و يهاساخ استخذا -1د         

 تتضهُم انثُاَاخ انًكاَُح  رغشافُح انسكاٌ يهاساخ استخذاو  -2د

 تتضهُم انثُاَاخ انىصفُح  رغشافُح انسكاٌ يهاساخ استخذاو  -3د

 تانتضهُم اإلصصائٍ  رغشافُح انسكاٌ يهاساخ استخذاو  -4د   



  
 3انصفحت 

 
  

 

 
 

 .انشخصٍ(األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس  نًهاساخ)اانًُمىنح انتأهُهُح و انًهاساخ انعايح-د 

  رغشافُح انسكاٌ  فٍاعذاد رُم رغشافٍ يخانٍ لادس عهً انتضهُم  -1د

 يفتش يزال نخشَزٍ انزغشافُح انعًم تذوائش انذونح كافح  -2د

 بُُت انبرَايح  .11

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 ساعاث انًعتًذةان

 عًهٍ َظرٌ

  30 خغرافُت انسكاٌ  - انربعت

 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .12

 

 الينطبق
 
 

 انًعهذ( األَظًح انًتعهمح تاالنتضاق تانكهُح أو  )وضعيعُاس انمثىل  .13
 اعتًاد ششوط انمثىل نهطالب وفك تعهًُاخ وصاسج انتعهُى انعانٍ وانثضج انعهًٍ ) انمثىل انًشكضٌ(. -1
 َزتاس انطانة انًماتهح انشخصُح . اٌ -2
 اٌ َكىٌ الئك تانفضص انطثٍ  . -3
 يعذل انخاَىَح انعاو . -4
 انطالح االستُعاتُح نهمسى وانكهُح . -5
 شهادج انذساسح اإلعذادَح . -6

 

 أهى يصادر انًعهىياث عٍ انبرَايح .1

 .2114شر والتوزيع، ، عمان ،مؤسسة الورق لمن2، ط1السعدي ،عباس فاضل ، المفصل في جغرافية السكان ، ج .2
 . 2112، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ، بغداد ، 2السعدي ،عباس فاضل ،جغرافيا السكان ، ج  .3
أسس وتدريبات ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة الجامعية لمطبع والنشر  جغرافية السكان شرف ، دمحم إبراهيم دمحم ،  .4

 .  2112والتوزيع ، االسكندرية ، 
 . 2002فتضٍ دمحم ، دساساخ فٍ عهى انسكاٌ ، داس انُهضح انعشتُح ، تُشوخ ، ، َه أتى عُا .5



  
 4انصفحت 

 
  

 . 2012اصًذ راتش انصعة ، دساساخ فٍ رغشافُح انسكاٌ ، عًاٌ ،  .6

 
 
 



  
 5انصفحت 

 
  

 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح يخرخاث 

انسُت / 

 انًستىي
ريز 

 انًقرر
اسى 

 انًقرر

 أساسٍ

أو 

 اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت انًهاراث انعايت 

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (ٍوانتطىر انشخص

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

 انثاَُت
- 

خغرافُت 

 انسكاٌ 
                 أساسٍ

                   



  
 6انصفحت 

 
  

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     
 

                                                       :        التوقيع     
                                م. وفاء  موحان عجيل : التدريسي سما   
                                                                                                               23/6/2012:   لتاريخ  ا    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د. أمري علي حسني   : املعاون العلمي سما                      أ.م.د.دمحم عباس جابر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
                                                                 

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1انصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 صف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه و 

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 قسى اندغرافُا / انًـكق ؼهًٍانمسى ان .2

 ًُاخ انتطبُقٍان او انًهٍُاسى انجـَبيذ األكبػًٍَ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسى انشهبػح انُهبئُخ .4

 :انُظبو انؼؿاسٍ  .5
 سُىٌ /يمـؿاد /أعـي

 سُىٌ

  / انسُت انذراسُت األونً   سٍ األول وانثاٍَانفصم انذرا انًؼتًؼ االػتًبػ ثـَبيذ .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت انًؤحـاد انغبؿرُخ األعـي .7

  2222 -6 –23 تبؿَظ إػؼاػ انىصف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

افه وطـق ػؿاسته، ويـاصم انتطىؿ انؾٌ يـ ثه هؾا تؼـَف انطالة ثًفهىو ػهى انًُبط انتطجُمٍ وأهؼ

انؼهى، فضالً ػٍ شـس أرهقح انمُبك وكُفُخ انؼًم ػهُهب واستغؼايهب، كًب َهؼف هؾا انًمـؿ انً رؼم 

 انطبنت لبػؿاً ػهً انتؼبيم يغ انجُبَبد اإلصصبئُخ وانًؼبػالد انـَبضُخ ضًٍ هؾا انفـع يٍ انًُبط
 جـَبيذ غبصخ ثبننا ُخانًهبؿات األهؼاف –ة 

 انًؼـفخ انكبيهخ ثًفهىو انًُبط انتطجُمٍ. .1
 ػؿاسخ انتطىؿ انضبصم فٍ هؾا انؼهى وفك انًـاصم انتبؿَغُخ انمؼًَخ وانضؼَخخ. .2
 تمُُى اِحبؿ انًُبعُخ ػهً يغتهف األَشطخ االلتصبػَخ. .3
 كُفُخ تىظُف انًؼبػالد انـَبضُخ وانمـائٍ انًُبعُخ فٍ صسبة ؿاصخ االَسبٌ او  .4

 انزفبف او انزىاَت األعـي انتٍ َتضًُهب. .5
  ػؿاسخ انؼاللخ ثٍُ انًُبط واإلَسبٌ .6

 طـائك انتؼهُى وانتؼهى      



  
 2انصفحت 

 
  

يضبضـاد تفبػهُخ ثٍُ انطهجخ واألستبؽ يٍ عالل تىفَغ انًبػح ثصىؿح كبيهخ ويطجىػخ ويمسًه ػهً شكم 

، فضال ػٍ   واألستبؽُغ يبثٍُ انطهجخ ، وَتى يُبلشخ انًىاضسجىػُخ يٍ ثؼاَخ انسُخ انؼؿاسُخ يضبضـاد أ

،  بؿَـ صىل انًُبط انتطجُمٍتم ثئػؼاػ، كؾنك تكهُف انطهجخ  ؿاسبد انسبثمخ انتٍ تغص االلبنُىػـض انؼ

  نغـض اػؼاػ ثضىث ويُبلشتهب أيبو انطهجخ . تمسُى انطهجخ ػهً شكم يزبيُغ  يٍ عالل
 طـائك انتمُُى      

 َتى انتمُى وفك اِتٍ 

 انُىيٍ عالل انضضىؿيٍ  -
 يٍ عالل انًُبلشخ ثٍُ انطهجخ نغـض يؼـفخ يؼي استُؼبة انطهجخ نًبػح انًضبضـح . -
 يٍ عالل االيتضبَبد انشفهُخ وانتضـَـَخ انُىيُخ وانشهـَخ  -

 انىرؼاَُخ وانمًُُخ . األهؼاف -د

 يؼـفخ انًُىل واالتزبهبد نهطهجخ َضى انًبػح انؼؿاسُخ. .1
 نًؼهى انتـثىٌأٌ َؤيٍ انطبنت ثؼوؿ ا .2
 أٌ َىافٌ انطبنت ثٍُ ؿغجبته وإيكبَبته .3
 أٌ َظهـ انطبنت اهتًبيب ثمضبَب انجُئخ .4

 
 

 .انشغصٍ(األعـي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىؿ  )انًهبؿادانًُمىنخ انتأهُهُخ و انًهبؿاد انؼبيخ-ػ 

 م رغـافٍ يخبنٍ لبػؿ ػهً انؼطبء اػؼاػ رُ -1ػ

 غـافُخ انؼًم ثؼوائـ انؼونخ كبفخ فتش يزبل نغـَزٍ انز -2ػ

 بُُت انبرَايح  .22

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 32 32 انًُبط انتطجُمٍ - ثاَُتان

 
 

 انتغطُظ نهتطىؿ انشغصٍ .11

 

 الينطبق
 
 

  انًؼهؼ(ثبنكهُخ أو األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتضبق  غ)وضيؼُبؿ انمجىل  .12
 .اػتًبػ شـوط انمجىل نهطالة وفك تؼهًُبد وفاؿح انتؼهُى انؼبنٍ وانجضج انؼهًٍ ) انمجىل انًـكقٌ( -1
 اٌ َزتبس انطبنت انًمبثهخ انشغصُخ . -2
 اٌ َكىٌ الئك ثبنفضص انطجٍ  . -3
 يؼؼل انخبَىَخ انؼبو . -4



  
 3انصفحت 

 
  

 انطبلخ االستُؼبثُخ نهمسى وانكهُخ . -5
 . شهبػح انؼؿاسخ اإلػؼاػَخ -6

 
 أهى يصادر انًعهىياث عٍ انبرَايح .23

1.  

 
 



  
 4انصفحت 

 
  

 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُرفانًعاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

  انرابعت
- 

انجضبؿ 

 وانًضُطبد
 أساسٍ

                

                   



  
 5انصفحت 

 
  

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــهيم العمــمي  

  دائرة ضمان الجهدة واالعتماد األكاديمي
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 دقـق امللف من قبل     
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 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت اٌّؤسسح اٌتؼٍُُّح .1

 قسى اندغرافُا اٌمسُ اٌؼٍٍّ / اٌّشوض .2

 وانطاقت خغرافُت انُفط اسُ اٌثشٔاِذ األوادٍَّ او اٌّهٍٕ .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسُ اٌشهادج إٌهائُح .4

 إٌظاَ اٌذساسٍ : .5

 سٕىٌ /ِمشساخ /أخشي
 سُىٌ

 انثاَُتانفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ / انسُت انذراست  تشٔاِذ االػتّاد اٌّؼتّذ .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت اٌّؤحشاخ اٌخاسرُح األخشي .7

  0208 -6 – 81 تاسَخ إػذاد اٌىصف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

  ٌفهُ ِؼًٕ رغشافُح إٌفظ وِاهُتهاتىحُك ِمذسج اٌطاٌة  -1

  تاهُّح ودوس إٌفظ واٌطالح فٍ صُاتٕاتؼشَف اٌطاٌة  -2

  ِؼشفح اٌطاٌة فٍ دوس إٌفظ فٍ االلتصاد اٌؼاٌٍّ -3



 اٌتمذَ اٌتمٍِٕؼشفح اٌطاٌة فٍ اهُّح اٌطالح وتأحُشها فٍ  -4

 اتشاص دوس إٌفظ واٌطالح وتاحُش االلتصاد اٌؼشالٍ فٍ تؼذها االستشاتُزٍ -5

  ِؼشفح اٌطاٌة تذوس إٌفظ واٌطالح فٍ سُاسح اٌذوي اٌؼظًّ -6

 اٌّساهّح فٍ اٌسفشاخ اٌؼٍُّح الطالع اٌطٍثح ػًٍ ػٍُّاخ اٌضفش واٌتٕمُة ػًٍ إٌفظ -7

 

  ح وإٌفظ ِٕها اوته واواتهِؼشفح اٌطالب تإٌّظّاخ اٌخاصح تاٌطال -8
 

 ِخشراخ اٌثشٔاِذ اٌّطٍىتح وطشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُُ  .11

 االهذاف اٌّؼشفُح   - أ

        تّفهىَ رغشافُح إٌفظ واٌطالحِؼشفح وفهُ اٌطٍثح  -1أ
  تاٌتُّض تُٓ اٌطالح اٌّتزذدج وإٌاضثحِؼشفح وفهُ اٌطٍثح  -2أ

 اٌطالح إٌاضثح واٌفضُ واٌغاص وإٌفظ واٌُىسأُىَِؼشفح وفهُ اٌطٍثح تّصادس  -3أ

  تاٌّصادس اٌّتزذدج واَزاتُاتهاِؼشفح وفهُ اٌطٍثح  -4أ
 تأضشاس اٌطالح إٌاضثحِؼشفح وفهُ اٌطٍثح  -5أ
  واحش اٌصشاػاخ اٌسُاسُح فٍ رٌه تاحُش إٌفظ ػًٍ االسىاق اٌؼاٌُّحِؼشفح وفهُ اٌطٍثح -6أ

 اٌخاصح تاٌثشٔاِذ  األهذاف اٌّهاساتُح –ب 

 تّادج رغشافُح إٌفظ واٌطالحتُّٕح ِهاساخ اٌطٍثح تاٌّصطٍضاخ تاٌٍغح االٔىٍُضَح اٌخاصح  – 1ب 

 تىرُه اٌطٍثح اًٌ ػًّ إٌششاخ واٌثىستشاخ اٌتٍ تهتُ تاٌصٕاػح إٌفطُح – 2ب 

الح اٌشّسُح واٌشَاس تىرُه اٌطالب ٌؼًّ اٌثىستشاخ وىسائً اَضاس تهتُ تاٌطالح اٌّتزذدج واٌط  - 3ب 

 واٌزىفُح واٌشالالخ وغُشها

 
 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ      

ِضاضشاخ تفاػٍُح تُٓ اٌطٍثح واألستار ِٓ خالي تىصَغ اٌّادج تصىسج واٍِح وِطثىػح وِمسّه ػًٍ شىً 

اٌطٍثح واألستار  ، فضال ػٓ  ِضاضشاخ أسثىػُح ِٓ تذاَح اٌسٕح اٌذساسُح  ، وَتُ ِٕالشح اٌّىاضُغ ِاتُٓ

ػشض اٌذساساخ اٌساتمح اٌتٍ تخص ٔظُ اٌّؼٍىِاخ اٌزغشافُح ، وزٌه تىٍُف اٌطٍثح تئػذاد تماسَش تخص 

 ، وزٌه تمسُُ اٌطٍثح ػًٍ شىً ِزاُِغ ٌغشض اػذاد تضىث وِٕالشتها أِاَ اٌطٍثح .   ِادج إٌفظ واٌطالح
 طشائك اٌتمُُُ      

 وفك اِتٍ  َتُ اٌتمُُ

 ِٓ خالي اٌضضىس اٌُىٍِ  -

 ِٓ خالي إٌّالشح تُٓ اٌطٍثح ٌغشض ِؼشفح ِذي استُؼاب اٌطٍثح ٌّادج اٌّضاضشج . -
 ِٓ خالي االِتضأاخ اٌشفهُح واٌتضشَشَح اٌُىُِح واٌشهشَح  -

 األهذاف اٌىرذأُح واٌمُُّح . -د

 اٌخشوج اٌّؼذُٔح ودوسها فٍ صُاج اٌشؼىب ادسان اٌطاٌة تاهُّح -1د         

 شؼىس اٌطاٌة تاْ اٌتطىس اٌتمٍٕ ِثٍٕ ػًٍ ورىد إٌفظ واٌّؼادْ االستشاتُزُح  -2د

  اٌتُّٕح اٌّستذاِح هٍ تطىَش اٌصٕاػاخ إٌفطُح وتخصصاتها اٌٍىرستُح -3د

  تضمُك اٌتىاًِ االلتصادٌ ِٓ خالي اٌخشواخ اٌّؼذُٔح ٌىً دوي اٌؼاٌُ -4د   



 

 

 

 اٌّهاساخ اٌؼاِح واٌتأهٍُُح إٌّمىٌح )اٌّهاساخ األخشي اٌّتؼٍمح تماتٍُح اٌتىظُف واٌتطىس اٌشخصٍ(.-د 

 اػذاد رًُ رغشافٍ ِخاٌٍ لادس ػًٍ اٌتضًٍُ واٌشسُ فٍ تشِزُاخ ٔظُ اٌّؼٍىِاخ اٌزغشافُح  -1د

 وتسمُظ اٌّىآِ إٌفطُح واٌّؼادْ االخشي وفما ٌتىصَؼها اٌزغشافٍ

  تّؤسساخ اٌخاصح تاٌصٕاػاخ إٌفطُحِفتش ِزاي ٌخشَزٍ اٌزغشافُح اٌؼًّ  -2د
 بُُت انبرَايح  .88

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 02 02 َظى انًعهىياث اندغرافُت - انثاَُت

 
 

 اٌتخطُظ ٌٍتطىس اٌشخصٍ .12

 

 الينطبق
 
 

 ِؼُاس اٌمثىي )وضغ األٔظّح اٌّتؼٍمح تاالٌتضاق تاٌىٍُح أو اٌّؼهذ(  .13

 اػتّاد ششوط اٌمثىي ٌٍطالب وفك تؼٍُّاخ وصاسج اٌتؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثضج اٌؼٍٍّ ) اٌمثىي اٌّشوضٌ(. -1
 اْ َزتاس اٌطاٌة اٌّماتٍح اٌشخصُح . -2
 اْ َىىْ الئك تاٌفضص اٌطثٍ  . -3
 ِؼذي اٌخأىَح اٌؼاَ . -4
 ُؼاتُح ٌٍمسُ واٌىٍُح .اٌطالح االست -5
 شهادج اٌذساسح اإلػذادَح . -6

 
 أهى يصادر انًعهىياث عٍ انبرَايح .81
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 المرحلة الثانية -جغرافية النفط والطاقة -ا.م.د. ضحى لعيبي كاظم

 يخطط يهاراث انًُهح

 انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُىَرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث 

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 األهذاف انًعرفُت
األهذاف انًهاراتُت 

 انخاصت بانبرَايح
األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

انًهاراث انعايت وانتأهُهُت 

انًهاراث األخري انًُقىنت) 

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 وانتطىر انشخصٍ(

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

 انرابعت
- 

َظى انًعهىياث 

 اندغرافُت
                 أساسٍ
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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرًاهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 دة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفا

 

 خاهعت هُساى / قسن الدغرافُت انًؤسسح انتعهًُُح .1

 قسن الدغرافُا / انًشكض عهًٍانمسى ان .2

 الدغرافُا الزراعُت  او انًهٍُاسى انثشَايذ األكادًٍَ  .3

 خغرافُت  دكتىراٍ  اسى انشهادج انُهائُح .4

 :ٍ انُظاو انذساس .5
 سُىٌ /يمشساخ /أخشي

 سٌىٌ

 الفصل الذراسٍ األول والثاًٍ / السٌت الذراست الرابعت  انًعتًذ تشَايذ االعتًاد .6

  القبىل الوركزٌ / الظروف االقتصادَت واألهٌُت  والصحُت انًؤحشاخ انخاسرُح األخشي .7

  0207 -6 – 71 تاسَخ إعذاد انىصف .8

 أهذاف البرًاهح األكادَوٍ .9

 انزغشافُا انضساعُح ج انطانة فٍ تىحُك يمذس -1

  تانزغشافُا انضساعُح واستخذاياتها تعشَف انطانة  -2

 وسسى استشاتُزح يتكايهح نتضهُهها  تانزغشافُا انضساعُح تعشَف انطانة  -3

 .انزغشافُا انضساعُح صَادج لذسج انطانة عهً تطثُماخ  -4

 .شافُا انضساعُحانزغ انتضهُم انًكاٍَ فٍ  أسانُةتًُُح لذساخ انطانة عهً  -5

وتطثُماتها يٍ خالل يُهذ دساسٍ عهًٍ رايع تٍُ  انزغشافُا انضساعُح تأهُم يختصٍُ فٍ يزاالخ  -6

 انزىاَة انُظشَح وانتطثُمُح صسة االصتُاراخ انفعهُح نسىق انعًم 
 انعايح فٍ يزاالخ راخ انصهح وتًُُح واألكادًَُحتذسَة انعايهٍُ فٍ انًؤسساخ انضكىيُح وانخاصح  -7

 وتطثُماتهًا .انزغشافُا انضساعُح  لذساتهى يٍ خالل تُظُى وتُفُز دوساخ تذسَثُح فٍ يزاالخ 



  
 2الصفحت 

 
  

 

وتطثُماتهًا إلغشاض يختهفح فٍ يُاطك انزغشافُا انضساعُح ا انًساهًح فٍ تعضَض استخذاو تمُُاخ  -8

 يختهفح 
 

 انًطهىتح وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ثشَايذيخشراخ ان  .11

  نًعشفُح االهذاف ا - أ
       فٍ انزغشافُا انضساعُحيعشفح وفهى انطهثح  -1أ

 انزغشافُا انضساعُح يعشفح وفهى انطهثح تانثُاَاخ وطشق تًخُهها فٍ  -2أ

 انزغشافُا انضساعُح يعشفح وفهى انطهثح تًصادس انثُاَاخ انًكاَُح فٍ  -3أ
 انزغشافُا انضساعُح يعشفح وفهى انطهثح تطشَمح ادخال انثُاَاخ انًكاَُح وانىصفُح فٍ  -4أ
 يعشفح وفهى انطهثح تماعذج انثُاَاخ انزغشافُح  -5أ
 فٍ انزغشافُا انضساعُح يعشفح وفهى انطهثح تانزىاَة انتطثُمُح -6أ

 ثشَايذ نخاصح تانا ُحانًهاسات األهذاف –ب 

 فٍ انزغشافُا انضساعُحنطهثح تانًصطهضاخ تانهغح االَكهُضَح انخاصح تًُُح يهاساخ ا – 1ب 

 فٍ انزغشافُا انضساعُحتًُُح انطهثح تاستخذاو انثشيزُاخ انخاصح  – 2ب 

      فٍ انزغشافُا انضساعُحتًُُح يهاساخ انطالب عهً انتضهُم انًكاٍَ وانىصفٍ   - 3ب 

 
 طشائك انتعهُى وانتعهى      

هُح تٍُ انطهثح واألستار يٍ خالل تىصَع انًادج تصىسج كايهح ويطثىعح ويمسًه عهً شكم يضاضشاخ تفاع

، فضال عٍ   واألستاريضاضشاخ أسثىعُح يٍ تذاَح انسُح انذساسُح  ، وَتى يُالشح انًىاضُع ياتٍُ انطهثح 

 سَش تخص تما تئعذاد، كزنك تكهُف انطهثح انزغشافُا انضساعُح عشض انذساساخ انساتمح انتٍ تخص 

  نغشض اعذاد تضىث ويُالشتها أياو انطهثح . ، كزنك تمسُى انطهثح عهً شكم يزايُع انزغشافُا انضساعُح
 طشائك انتمُُى      

 َتى انتمُى وفك اِتٍ 

 يٍ خالل انضضىس انُىيٍ  -
 يٍ خالل انًُالشح تٍُ انطهثح نغشض يعشفح يذي استُعاب انطهثح نًادج انًضاضشج . -
 يتضاَاخ انشفهُح وانتضشَشَح انُىيُح وانشهشَح يٍ خالل اال -

 انىرذاَُح وانمًُُح . األهذاف -د

 تشسى انخشائظ انزغشافُا انضساعُح  يهاساخ استخذاو  -1د         

 تتضهُم انثُاَاخ انًكاَُح انزغشافُا انضساعُح  يهاساخ استخذاو  -2د

 اَاخ انىصفُح تتضهُم انثُانزغشافُا انضساعُح  يهاساخ استخذاو  -3د

 تانتضهُم اإلصصائٍ انزغشافُا انضساعُح  يهاساخ استخذاو  -4د   

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 .انشخصٍ(األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس  )انًهاساخانًُمىنح انتأهُهُح و انًهاساخ انعايح-د 

 عُحانزغشافُا انضسا اعذاد رُم رغشافٍ يخانٍ لادس عهً انتضهُم وانشسى فٍ تشيزُاخ  -1د

 يفتش يزال نخشَزٍ انزغشافُح انعًم تذوائش انذونح كافح  -2د

 بٌُت البرًاهح  .77

 اسن الوقرر أو الوساق رهز الوقرر أو الوساق الورحلت الذراسُت
 الساعاث الوعتوذة

 عولٍ ًظرٌ

   الدغرافُا الزراعُت - الثالثت

 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .12

 

 الينطبق
 
 

  انًعهذ(األَظًح انًتعهمح تاالنتضاق تانكهُح أو  ع)وضيعُاس انمثىل  .13
 .اعتًاد ششوط انمثىل نهطالب وفك تعهًُاخ وصاسج انتعهُى انعانٍ وانثضج انعهًٍ ) انمثىل انًشكضٌ( -1
 اٌ َزتاس انطانة انًماتهح انشخصُح . -2
 اٌ َكىٌ الئك تانفضص انطثٍ  . -3
 يعذل انخاَىَح انعاو . -4
 ح .انطالح االستُعاتُح نهمسى وانكهُ -5
 شهادج انذساسح اإلعذادَح . -6

 
 أهن هصادر الوعلىهاث عي البرًاهح .71

 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 هخطط ههاراث الوٌهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هي البرًاهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهح 

 اسن الوقرر رهز الوقرر السٌت / الوستىي
 سٍأسا

 أم اختُارٌ

 تُالوعرفاألهذاف 
 ُتالوهاراتاألهذاف 

 برًاهحالخاصت بال

األهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت

والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 الثالثت
- 

رافُا الدغ

 الزراعُت 
                 أساسٍ
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــهيم العمــمي  

  دائرة ضمان الجهدة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة ميسان :  اجلامعة    
 كلية الرتبية: / املعهدةالكلي   
 اجلغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 :                                                               التوقيع
                               علي غليس إ.د   : رئيس القسم سما   

 :                                                           لتاريخ  ا    
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
  أ. م. د. أمري علي حسني : املعاون العلمي سما                              إ. م .د. دمحم عباس جابر  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كهُت انتربُت / خايعت يُساٌ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 اندغرافُا / انًزكش ؼهًٍانمسى ان .2

 عهى انًُاخ انتفصُهٍ او انًهٍُاسى انجزَبيج األكبزًٍَ  .3

 بكانىرَىس /خغرافُا اسى انشهبزح انُهبئُخ .4

 :انُظبو انسراسٍ  .5
 سُىٌ /يمزراد /أذزي

 سُىٌ

 ت انفصم االول وانثاٍَ/ انسُت انثانث انًؼزًس ثزَبيج االػزًبز .6

 انمجىل انًزكشٌ/ انىضغ االيٍُ وااللزظبزٌ وانظحٍ انًؤثزاد انربرجُخ األذزي .7

 71/6/0207 ربرَد إػساز انىطف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

 انًرزهفخ واالسزفبزح يٍ يؼطُبرهيؼزفخ انطبنت ثبنًُبخ  رؼشَش  -1

 رؼزَف انطبنت ثأهى انظزوف انجُئُخ انًؤثزح ػهً انًُبخ انزفظُهٍ  -2

ال سًُب فٍ ررطُظ  ؼخ انًؤثزاد انًُبذُخ ػهً َشبطبد االَسبٌَبزح انًؼزفخ انجغزافُخ نهطبنت ثطجُس -3

 وانشراػخ وانسُبحخواالثُُخ انًسٌ 
انزطس انًُساٍَ نهؼُبطز انًُبذُخ وكُفُخ ػًم انسارب ساَُخ السًُب رًُُخ رغجخ انطبنت فٍ انسراسبد انًُ -4

 وانُزبئج واسزرالص انًؼسالد 
 مبفخ ثُئُخ يُبذُخ رهسف انً رحسٍُ انجُئخ ذهك ث -5
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6-  

7-  

 

 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيجيرزجبد ان  .11

  االهساف انًؼزفُخ  - أ
 يؼزفخ انطبنت ثؼًهُبد انزطس انًُبذٍ  -1

 كُفُخ ػًم انسارب انربطخ ثؼًهُبد انزطس نهجُبَبد  -2

 يؼزفخ انطبنت ثبنظزوف انجُئخ وكُفُخ رأثُزهب ػهً انًُبخ انزفظُهٍ  -3

  

 جزَبيج نربطخ ثبنا ُخانًهبرار األهساف –ة 

 اسزرساو انطزائك االحظبئُخ نزهُئخ انجُبَبد واسزرالص انًؼسالد -1

 اسزرساو االجهشح انربطخ ثبنزطس انجىٌ انسطحٍ  -2

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 حبضزاد انزفبػهُخ يغ انطهجخانً -1

 ركهُف انطهجخ ثأػساز رمبرَز  ػٍ يىاضُغ انًُبخ انزفظُهٍ  -2

 ركهُف انطهجخ ثبالطالع ػهً انسراسبد انزطجُمُخ نهًُبخ انزفظُهٍ ال سًُب رهك انًزؼهمخ ثبنجُئخ انؼزالُخ -3

 بخ فٍ انشجكخ انسونُخ )انُذ(انطهجخ انً االطالع ػهً ثؼض االفالو انؼهًُخ  انمظُزح حىل انًُ رىجُه -4

 

 طزائك انزمُُى      

  
 َزى انزمُى وفك اِرٍ 

اثبرح االسئهخ وطزحهب ػهً انطهجخ ويُبلشزهب ػجز انحىار ثٍُ انزسرَس وانطبنت وثٍُ انطهجخ  -1

 اَفسهى 

 اجزاء االيزحبَبد انشفىَخ وانزحزَزَخ )انكىس + انشهزٌ( -2 

 رمُى رمبرَز انطهجخ -3 

  انحضىر وػسو انزغُت ثسوٌ ػذر شزػٍ -4 
 انىجساَُخ وانمًُُخ . األهساف -ج

 يهبراد انزطس انًُساٍَ واسزرساو االجهشح -1

 يهبراد  ػًم انسارب  -2

         
 

 

 



  
 3انصفحت 

 
  

 

 .انشرظٍ(األذزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-ز 

  انطبنت فٍ َظزرخ نهًزكت انجُئٍ وزور انًُبخ رأثُزا ورأثزا رطىَز شرظُخ

 بُُت انبرَايح  .77

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 71 71 عهى انًُاخ انتفصُهٍ  -33-3 انثانثت 

 
 

 انزرطُظ نهزطىر انشرظٍ .12

 
 

 ال ينطبق

    انًؼهس(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضىل يؼُبر انمج .13
 )وحست انطبلخ االسزُؼبثُخ نهكهُخ(حبطم ػهً شهبزح االػسازَخ وثًؼسل يُبست  -1

 اٌ َُجح ثبنفحض انطجٍ -2

 انًمبثهخ انشرظُخ السزكشبف رغجخ انطبنت  -3

 

 
 
 أهى يصادر انًعهىياث عٍ انبرَايح .71

 ناخ االصغري عمي حسن مهسى ، الم -1 
 1892احمد سعيد حديد واخرون ، المناخ المحمي ، المهصل مطبعة جامعة المهصل  -2 
 2118جميل لعيبي راشد الفهداوي اثر العناصر المناخية في تصميم الهحدات السكنية في مديمة الكهت رسالة ماجستير  -3
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 يخطط يهاراث انًُهح

 هت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُىَرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقاب

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )ًُقىنتان

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 انثانثت
3-33 

عهى انًُاخ 

 انتفصُهٍ
 اساسٍ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــهيم العمــمي  

  دائرة ضمان الجهدة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                        :         التوقيع    

                  أ.م.د. أمري علي حسني   : املعاون العلمي سما                       أ.م.د.دمحم عباس جابر : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 اجلامعي: واألداءضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         دقة السيد العميد مصا                                                                                                      

 



  
 1انصفحح 

 
  

 
      

 وصف انثزَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل 

 

 خايؼح يُساٌ / قسى اندغزافُح انًإسسح انرعهًٛٛح .1

 قسى اندغزافُا / انًشكض عهًٙانمسى ان .2

 خغزافُح انًذٌ أ انًُٓٙاسى انثشَايط األكادًٚٙ  .3

 تكانىرَىس تزتُح خغزافُح  اسى انشٓادج انُٓائٛح .4

 :انُظاو انذساسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمشساخ /أخشٖ

 سُىٌ

  انثانثح انفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ / انسُح انذراسح انًعرًذ تشَايط االعرًاد .6

  انقثىل انًزكزٌ / انظزوف االقتصادَح واأليُُح  وانصحُح انًإششاخ انخاسظٛح األخشٖ .7

  0208 -6 – 88 ذاسٚخ ئعذاد انٕصف .8

 أهذاف انثزَايح األكادًٍَ .9

تانًعهٕياخ االساسٛح عٍ ياْٛح  انًشحهح انصانصحٚٓذف انثشَايط االكادًٚٙ انٗ ذضٔٚذ طهثح 

فضال عٍ انُظشٚاخ انرٙ اْرًد تذساسح انًذُٚح ، رنكانًذُٚح ٔيشاكهٓا ٔاًْٛح دساسح 

ٔانًشاحم انًٕسفٕنٕظٛا انرٙ يشخ تٓا انًذٌ ٔدساسرٓا ٔذًكٍٛ انطهثح يٍ ذٕظٛف ْزِ 

ح انًسرمثهٛح فٙ انًذُٚح السًٛا فٙ انثحٕز انعهًٛح  ٔ ٔضع انشؤٚ سانًعهٕياخ نفٓى يا ٚذٔ

 نهًذُٚح انًثُٙ عهٗ انحمائك انعهًٛح.
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 انًطهٕتح ٔطشائك انرعهٛى ٔانرعهى ٔانرمٛٛى ثشَايطيخشظاخ ان  .11

  االْذاف انًعشفٛح  - أ
        .ٔاًْٛرٓا ٔاسثاب دساسرٓا انًذٌ َشأجتانعٕايم انعغشافٛح انًإششج فٙ يعشفح ٔفٓى انطهثح  -1أ

 .ٛح انًذٌ دٔس انعشب فٙ اخرٛاس ٔيٕالع انًذٌ االساليٛحٚرعشف انطانة عهٗ طثٛعح ظغشاف -2أ

 تاألسس انرٙ ذعرًذ فٙ انرًٛٛض تٍٛ انمشٚح ٔانًذُٚح. يعشفح ٔفٓى انطهثح  -3أ
فٙ  يعشفح ٔفٓى انطهثح تطشٚمح ادخال انثٛاَاخ انًكاَٛح ٔانٕصفٛح فٙ َظى انًعهٕياخ انعغشافٛح  -4أ

 ُٚح.ذحذٚذ اسرعًاالخ االسض انحضشٚح فٙ انًذ
  تٕظائف انًذٌ ٔحعٕيٓا ٔانعٕايم انًإششج فٛٓا.يعشفح ٔفٓى انطهثح  -5أ
 دساسح انُظشٚاخ انرٙ اْرًد ترفسٛش  َٔشأج انًذُٚح.-6أ

 يعشفح ٔفٓى انطهثح تانعٕاَة انرطثٛمٛح نرحذٚذ الهٛى انًذُٚح. -7أ

 فاءج انخذياخ .انرٙ ذحكى كذحذٚذ يشكالخ انًذُٚح تاالعرًاد عهٗ انًعاٚٛش انرخطٛطٛح  -8أ
 ثشَايط نخاصح تانا ٛحانًٓاساذ األْذاف –ب 

 ذُظٛى افكاس انطهثح نرحمٛك ْذف انًحاضشج يٍ خالل انًُالشح تٍٛ االسرار ٔانطهثح . -1ب

 ذفسٛش انُظشٚاخ انًرعهمح تُشٕء انًذٌ. -2ب

 .ذفسٛش انًشكالخ انًرعهمح تانًُٕ انحضش٘ نهًذٌ ٔعذو كفاءذٓا  ٔذحذٚذ اسثاتٓا -3ب

 طشائك انرعهٛى ٔانرعهى      

يحاضشاخ ذفاعهٛح تٍٛ انطهثح ٔاألسرار يٍ خالل ذٕصٚع انًادج تصٕسج كايهح ٔيطثٕعح ٔيمسًّ عهٗ شكم 

، كزنك ذمسٛى  ٔاألسرار، ٔٚرى يُالشح انًٕاضٛع ياتٍٛ انطهثح سثٕعٛح يٍ تذاٚح انسُح انذساسٛح يحاضشاخ أ

  حٕز ٔيُالشرٓا أياو انطهثح . نغشض اعذاد تانطهثح عهٗ شكم يعايٛع 
 طشائك انرمٛٛى      

 ٚرى انرمٛى ٔفك اٜذٙ 

 يٍ خالل انحضٕس انٕٛيٙ  -
 يٍ خالل انًُالشح تٍٛ انطهثح نغشض يعشفح يذٖ اسرٛعاب انطهثح نًادج انًحاضشج . -
 يٍ خالل االيرحاَاخ انشفٓٛح ٔانرحشٚشٚح انٕٛيٛح ٔانشٓشٚح  -

 ٛح .انٕظذاَٛح ٔانمًٛ األْذاف -ض
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 تُُح انثزَايح  .88

 اسى انًقزر أو انًساق انثانثح انًزحهح انذراسُح
 خغزافُح انًذٌ

 

 طزَقح انتقُُى طزَقح انتؼهُى اسى انىحذج/ انًساق او انًىضىع انساػاخ االسثىع

8 0 
خغزافُح انًذٌ/ اهًُتها/ دراستها/ 

 اهذافها/ طزق انثحث فُها
 - انًُاقشح

0 0 

دور انؼزب فٍ اختُار يىاضُغ 

 ويىاقغ انًذٌ االساليُح

 

 - انًُاقشح

 - انًُاقشح انًذَُح وانتطىر انحضزٌ 0 3

 - انًُاقشح يفهىو انتزكُة انذاخهٍ نهًذٌ 0 4

 - انًُاقشح استؼًاالخ ارض انًذَُح 0 5

 - انًُاقشح تصُُف انًذٌ 0 6

 - انًُاقشح وظائف انًذٌ 0 7

 - انًُاقشح ٌحدى انًذ 0 8

 - انًُاقشح سكاٌ انًذَُح 0 9

 - انًُاقشح َظزَح االياكٍ انًزكزَح 0 82

 - انًُاقشح االساس االقتصادٌ نهًذٌ 0 88

 - انًُاقشح يىرفىنىخُح انًذَُح 0 80

 - انًُاقشح انًذٌ اندذَذج وانًذٌ انذكُح 0 83
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 - انًُاقشح انؼالقاخ تٍُ انًذَُح واقهًُها 0 84

 - انًُاقشح يشكالخ انًذَُح 0 85

 
 

 انرخطٛظ نهرطٕس انشخصٙ .12

 
ـــــ  ميكـــــن مـــــن   ـــــة و وضـــــع الطـــــر  واالســـــاليب ال ـــــة للطلب ـــــة لوصـــــيل املـــــادة العلمي اعـــــداد خطـــــة مســـــبقة لكيفي

يف الطالـــــب مـــــن خـــــالل مريقـــــة عـــــرس املعلومـــــات ومناق ـــــتها ولسلســـــل االفكـــــار  التـــــ  ريخالهلـــــا ايصـــــاهلا هلـــــم و 
وحماولــــــة اشــــــرا  ات، ومريقــــــة لرليــــــب االفكــــــار واارة االفكــــــار عــــــرب التســــــا الت واملعاجلــــــللوصــــــول اج  تــــــائج 

 الطالب ابملناق ة مع بعضهم البعض .
 
 
  انًعٓذ(األَظًح انًرعهمح تاالنرحاق تانكهٛح أٔ  ع)ٔضيعٛاس انمثٕل  .13

 .كض٘(اعرًاد ششٔط انمثٕل نهطالب ٔفك ذعهًٛاخ ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحس انعهًٙ ) انمثٕل انًش -1
 اٌ ٚعراغ انطانة انًماتهح انشخصٛح . -2
 اٌ ٚكٌٕ الئك تانفحص انطثٙ  . -3
 يعذل انصإَٚح انعاو . -4
 انطالح االسرٛعاتٛح نهمسى ٔانكهٛح . -5
 شٓادج انذساسح اإلعذادٚح . -6

 
 أهى يصادر انًؼهىياخ ػٍ انثزَايح .84

 . العالي والبحث العممي صالح فميح حسن، جغرافية المدن، مطبعة وزارة التعميم ،صبري فارسالهيتي،  .1
 .1711مطبعة اسعد، بغداد ، جغرافية المدن، عباس، عبدالرزاق حسين،  .2
 .  2221االسدي، صالح هاشم، جغرافية المدن، دار الفكر لمنشر والتهزيع، الطبعة االولى، .3
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 يخطظ يهاراخ انًُهح

 انثزَايح انخاضؼح نهتقُُى َزخً وضغ اشارج فٍ انًزتؼاخ انًقاتهح نًخزخاخ انتؼهى انفزدَح يٍ

 يخزخاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثزَايح 

 اسى انًقزر ريز انًقزر انسُح / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 حُانًؼزفاألهذاف 
 ُحانًهاراتاألهذاف 

 ثزَايحانخاصح تان

األهذاف انىخذاَُح 

 وانقًُُح

وانتأهُهُح اراخ انؼايح انًه

انًهاراخ األخزي  )انًُقىنح

ؼهقح تقاتهُح انتىظُف انًت

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 انثانثح
                 أساسٍ خغزافُح انًذٌ -
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 قصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة ال

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت انًؤسسح انتؼهًُُح .1

 قسى اندغرافُا / انًشكض ؼهًٍانمسى ان .2

 يُهح بحث او انًهٍُاسى انثشَايذ األكادًٍَ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسى انشهادج انُهائُح .4

 :انُظاو انذساسٍ  .5
 /يمشساخ /أخشيسُىٌ 

 سُىٌ

 انفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ / انسُت انذراست انرابعت  انًؼتًذ تشَايذ االػتًاد .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت انًؤحشاخ انخاسرُح األخشي .7

  2222 -6 – 29 تاسَخ إػذاد انىصف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

 

 صَادج لذساتهى .و ج يُهذ انثضجتؼشَف انطانة تًاد -1

انتضشٌ فٍ انتؼهُى ػٍ كم يا َفُذ اإلَساٌ فٍ يزال دساسته نُتمذو تخطىاخ انً اإلياو إلَزاد انصىسج  -2

 األفضم نهىرىد اإلَساٍَ وَشاطاته انًختهفح وانتٍ تًخم فٍ هزا انًزال َىػاٌ يٍ األهذاف
 .األهذاف انًطهمح انتٍ ال تتىلف انضشكح تاتزاهها -3

 .   يُهذ انثضجانتضهُم انًكاٍَ فٍ  أسانُةتًُُح لذساخ انطانة ػهً  -4
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 اػذاد انثضج وانتضشٌ يٍ ارم انًؼشفح وهزا َشًم رىاَة انضُاج انطثُؼُح وانثششَح -5

 

 انًطهىتح وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى ثشَايذيخشراخ ان  .11

  االهذاف انًؼشفُح  -1
 .نثضجانًؼشفح تانًظهش انؼاو نًادج يُهذ ا -2

 يؼشفح تاسَخ تطىس يُهذ انثضج- -3

 .ويفهىيه انماء انضىء ػٍ يُهذ انثضج- -4

 .َضَذ يٍ ضشوسته كضمم ويا َتؼشض يٍ تغُُش -5

 .ووظائفه دساسح يكىَاخ يُهذ انثضج -6

 ثشَايذ نخاصح تانا ُحانًهاسات األهذاف –ب 

 .َكىٌ انثاصج انزغشافٍ تاصج ػًهٍ – 1 

 .َكىٌ انثاصج يتاتغ ويخاتش - – 2 

 .َُشذ انثاصج تانىصىل انً انضمُمح انؼهًُح  - 3 

َكىٌ انثاصج انزغشافٍ والؼُا تًؼًُ اٌ ياَتىصم انُه انثاصج يٍ فشضُاخ وَتائذ َُثغٍ اٌ تزذ طشَمها  -4

 .انً انتطثُك ػهً اسض انىالغ

 

 
 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

انًادج تصىسج كايهح ويطثىػح ويمسًه ػهً يضاضشاخ تفاػهُح تٍُ انطهثح واألستار يٍ خالل تىصَغ -1

،   واألستارشكم يضاضشاخ أسثىػُح يٍ تذاَح انسُح انذساسُح  ، وَتى يُالشح انًىاضُغ ياتٍُ انطهثح 

تماسَش تخص  تئػذاد، كزنك تكهُف انطهثح  يُهذ انثضجفضال ػٍ ػشض انذساساخ انساتمح انتٍ تخص 

   ذاد تضىث ويُالشتها أياو انطهثح. نغشض اػيزايُغ  ، كزنك تمسُى انطهثح ػهً شكم يُهذ انثضج

 اللاتها تثؼضها اٌ َكىٌ نهثاصج انزغشافٍ لذسج ويىهثح تتؼهك تزًغ انًؼهىياخ انًختهفح وتضذَذ ػ-2

 واستخذاو انطشق وانىسائم انؼهًُح
 طشائك انتمُُى      

 َتى انتمُى وفك اِتٍ 

 ىضىع، انطشَمح، انغاَح (دساسح انًُهذ انًمشس يٍ ػذج صواَا ) انً -

 .نهًادج )انُظشٌ وانؼًهٍ(يٍ خالل انضضىس انُىيٍ  -
 يٍ خالل انًُالشح تٍُ انطهثح نغشض يؼشفح يذي استُؼاب انطهثح نًادج انًضاضشج . -
 تها.انطانة  نتٍ َكهفا اضافح انً انتماسَشيٍ خالل االيتضاَاخ انشفهُح وانتضشَشَح انُىيُح وانشهشَح  -
 ىرذاَُح وانمًُُح .ان األهذاف -د

          

 .اكتشاف صمائك  .1

 .احثاخ صمائك لذًَح  .2

 .اكتشاف يؼشفح وتطىَشها  .3
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 .انشخصٍ(األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس  )انًهاساخانًُمىنح انتأهُهُح و انًهاساخ انؼايح-د 

 
 املوهبة- -1
 انًتاتؼح- -2

 تضذَذ انؼًم )انًكتثح وانذساسح انًُذاَُح (- -3

رًغ انًؼهىياخ وانثُاَاخ نهظاهشج انزغشافُح وتضذَذ ػاللاتها ذاد رُم رغشافٍ يخانٍ لادس ػهً اػ -4

 .تثؼضها

 فتش يزال نخشَزٍ انزغشافُح انؼًم تذوائش انذونح كافح  - -5
 بُُت انبرَايح  .22

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 02 02 يُهح انبحث - ثاَُتان

 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .12

 

 الينطبق
 
 

  انًؼهذ(األَظًح انًتؼهمح تاالنتضاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُاس انمثىل  .13
 .اػتًاد ششوط انمثىل نهطالب وفك تؼهًُاخ وصاسج انتؼهُى انؼانٍ وانثضج انؼهًٍ ) انمثىل انًشكضٌ( -1
 . اٌ َزتاس انطانة انًماتهح انشخصُح -2
 اٌ َكىٌ الئك تانفضص انطثٍ  . -3
 يؼذل انخاَىَح انؼاو . -4
 انطالح االستُؼاتُح نهمسى وانكهُح . -5
 شهادج انذساسح اإلػذادَح . -6

 
 عتًذ عهُها فٍ يادة يُهح انبحثانتٍ اأهى يصادر  .21
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 يخطط يهاراث انًُهح

 يح انخاضعت نهتقُُىَرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَا

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

ابهُت انتىظُف انًتعهقت بق

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 ثاَُتان
                 أساسٍ يُهح انبحث -
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــهيم العمــمي  

  دائرة ضمان الجهدة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : ميسان   
 الكلية/ املعهد: الرتبية    
 القسم العلمي    : جغرافيا   
 اتريخ ملء امللف :     

 التوقيع   :                                                              

                                      . ضحى لعيبي داسم رئيس القسم : أ.م.   
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 دقـق امللف من قبل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
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 التوقيع    
                                                                                              

 مصادقة السيد العميد                                                                                                               
 
 

      

 كادًٍَ وصف انثرَايح األ       

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 اندغرافُحخايعح يُساٌ / قسى  انًؤسسح انتعهًٛٛح .1

 قسى اندغرافُا انمسى انعهًٙ / انًشكض .2

 خغرافُح انىطٍ انعرتٍ اسى انثشَايذ األكادًٚٙ أ انًُٓٙ .3

 تكانىرَىش ترتُح خغرافُح  اسى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساسٙ : .5

 سُٕ٘ /يمشساخ /أخشٖ
 سُىٌ

 انفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ / انسُح انذراسح انراتعح  تشَايذ االعتًاد انًعتًذ .6

  انقثىل انًركسٌ / انظروف االقتصادَح واأليُُح  وانصحُح انًؤحشاخ انخاسرٛح األخشٖ .7

  0208 -6 – 81 تاسٚخ إعذاد انٕطف .8

 أهذاف انثرَايح األكادًٍَ .9

  فٓى اًْٛح انزغشافٛح االلهًٛٛحتٕحٛك يمذسج انطانة فٙ  -1

  تأْى انًمٕياخ انطثٛعٛح ٔانثششٚح فٙ انٕطٍ انعشتٙتعشٚف انطانة  -2

  تخظائض ٔيفٕٓو رغشافٛح انٕطٍ انعشتٙتعشٚف انطانة  -3

 يعشفح انطانة تًٕلعّ يٍ انعانى انعشتٙ  -4



 عهٗ  فٙ سسى انخشائظ انزغشافٛح نهٕطٍ انعشتٙتًُٛح لذساخ انطانة  -5

  االلهًٛٛح نهٕطٍ انعشتٙ ٔاستثاط انذٔل التظادٚا ٔسٛاسٛا  تًُٛح لذساخ انطهثح فٙ فٓى انزغشافٛح  -6

 تكهٛف انطهثح تانًطانثح نتٕسٛع يعهٕياتٓى فٙ ياٚخض رغشافٛح انٕطٍ انعشتٙ -7

 
 

 يخشراخ انثشَايذ انًطهٕتح ٔطشائك انتعهٛى ٔانتعهى ٔانتمٛٛى  .11

 االْذاف انًعشفٛح   - أ

        رغشافٛح انٕطٍ انعشتٙ  تاًْٛحيعشفح ٔفٓى انطهثح  -1أ
  سسى خشائظ انٕطٍ انعشتٙيعشفح ٔفٓى انطهثح تانثٛاَاخ ٔطشق تًخٛهٓا فٙ  -2أ

 اَح انٕطٍ انعشتٙ فٙ انششق االٔسظتذساسح انًمٕياخ االلتظادٚح نشفع يكيعشفح ٔفٓى انطهثح  -3أ

انعشتٛح يُٓا انسكاٌ ٔتٕصٚعٓى  صٚادج يذسكاخ انطهثح تانًعهٕياخ انخاطح تانًٕاسد انثششٚح تانذٔل -4أ

 ًَْٕٔى

 تًُٛح انًعهٕياخ تًا ٚخض انتضاسٚس يٍ خالل االطانس انزغشافٛح -5أ

 تُكًٛح يعاسفٓى فًٛا ٚخض انًعهٕياخ انًتعهمح تتاسٚخ َشٕء انذٔل انعشتٛح. -6أ
 األْذاف انًٓاساتٛح انخاطح تانثشَايذ  –ب 

  تًفاْٛى انٕطٍ انعشتٙتًُٛح يٓاساخ انطهثح تانًظطهحاخ تانهغح االَكهٛضٚح انخاطح  - 1ب 

 تعشٚف انطهثح تاالسثاب انتٙ تحٕل دٌٔ تحمٛك تًُٛح التظادٚح – 2ب 

 تعهٛى انطانة كٛفٛح ارشاءاخ دساساخ يماسَح تٍٛ انذٔل انعشتٛح  - 3ب 

 
 طشائك انتعهٛى ٔانتعهى      

يحاضشاخ تفاعهٛح تٍٛ انطهثح ٔاألستار يٍ خالل تٕصٚع انًادج تظٕسج كايهح ٔيطثٕعح ٔيمسًّ عهٗ شكم 

يحاضشاخ أسثٕعٛح يٍ تذاٚح انسُح انذساسٛح  ، ٔٚتى يُالشح انًٕاضٛع ياتٍٛ انطهثح ٔاألستار  ، فضال عٍ 

انطهثح تئعذاد تماسٚش تخض عشع انذساساخ انساتمح انتٙ تخض َظى انًعهٕياخ انزغشافٛح ، كزنك تكهٛف 

 كزنك تمسٛى انطهثح عهٗ شكم يزايٛع نغشع اعذاد تحٕث ٔيُالشتٓا أياو انطهثح .  يادج انٕطٍ انعشتٙ 
 طشائك انتمٛٛى      

 ٚتى انتمٛى ٔفك اٜتٙ 

 يٍ خالل انحضٕس انٕٛيٙ  -

 انًحاضشج .يٍ خالل انًُالشح تٍٛ انطهثح نغشع يعشفح يذٖ استٛعاب انطهثح نًادج  -
 يٍ خالل االيتحاَاخ انشفٓٛح ٔانتحشٚشٚح انٕٛيٛح ٔانشٓشٚح  -

 األْذاف انٕرذاَٛح ٔانمًٛٛح . -د

تعضٚض لٛى االَتًاء نهعشاق عُذ انطهثح يٍ خالل يعشفتّ نهعًك انحضاس٘ نهعشاق يٍ خالل  -1د         

 ايكاَاتّ االلتظادٚح ٔانثششٚح يماسَح تانذٔل انعشتٛح

  يعشفح رغشافٛح انٕطٍ انعشتٙ ٔانعشاق تشكم خاصيٓاساخ  -2د

 شاق اٌ ٚتكايم التظادٚا يع انذٔل انعشتٛح انًزأسجعيعشفح ايكاَٛاخ انتٙ يٍ خالنٓا ًٚكٍ نه -3د

تعضٚض انشٔس انًعُٕٚح نهطانة يٍ خالل اعتضاصِ تهغتّ ٔاَتًاءِ انعشٔتٙ ٔاالساليٙ يٍ خالل  -4د   

 نهغح ٔانذٍٚ االساليٙ ٔاَتشاسِ فٙ تهك انذٔليعشفتّ االيتذاد انزغشافٙ 



 

 

 

 انًهاراخ انعايح وانتأهُهُح انًُقىنح )انًهاراخ األخري انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىر انشخصٍ(.-د 

تعسَس يهاراخ انطانة فٍ رسى انخرائط يٍ خالل تكهُفه ترسى انخرائط انتىزَع اندغرافٍ نهظىاهر انطثُعُح  -8د

 وانثشرَح

تًُُح يهاراخ انتحهُم وانًُاقشح نذي انطانة يٍ خالل تكهُفُه تتقُُى تعض انسُاساخ االقتصادَح واالختًاعُح  -0د

 انًتثعح فٍ انذول انعرتُح
 تُُح انثرَايح  .88

 اسى انًقرر أو انًساق ريس انًقرر أو انًساق انًرحهح انذراسُح
 انساعاخ انًعتًذج

 عًهٍ َظرٌ

 - 62 انىطٍ انعرتٍخغرافُح  - انرتعح

 
 

 انتخطٛظ نهتطٕس انشخظٙ .12

 

 الينطبق
 
 

 يعٛاس انمثٕل )ٔضع األَظًح انًتعهمح تاالنتحاق تانكهٛح أٔ انًعٓذ(  .13

 اعتًاد ششٔط انمثٕل نهطالب ٔفك تعهًٛاخ ٔصاسج انتعهٛى انعانٙ ٔانثحج انعهًٙ ) انمثٕل انًشكض٘(. -1
 اٌ ٚزتاس انطانة انًماتهح انشخظٛح . -2
 الئك تانفحض انطثٙ  .اٌ ٚكٌٕ  -3
 يعذل انخإَٚح انعاو . -4
 انطالح االستٛعاتٛح نهمسى ٔانكهٛح . -5
 شٓادج انذساسح اإلعذادٚح . -6

 
 أهى يصادر انًعهىياخ عٍ انثرَايح .81

 .  1331، لبنان -بيروت ،  دار الفكر المعاصر، الطبعة األولى ،  جغرافية الهطن العربي،  عبد الرحمن،  حميدة .1
 .2112،األردن  –، عمان  ، المكتب العربي لممعارفجغرافية الهطن العربي ،  الخزاميدمحم ،  عزيز .2
 .  2112، االردن -عمان متهزيع ، لمنشر ل صفاء، دار االولى، الطبعة جغرافية الهطن العربي ،  بحري احمد،  الكتري  .3

 

 
 



   

 

 المرحلة الرابعة –مادة الوطن العربي  –قسم الجغرافية  – م.د. ضحى لعيبي كاظما. 

 يخطط يهاراخ انًُهح

 َرخً وضع اشارج فٍ انًرتعاخ انًقاتهح نًخرخاخ انتعهى انفردَح يٍ انثرَايح انخاضعح نهتقُُى

 يخرخاخ انتعهى انًطهىتح يٍ انثرَايح 

 اسى انًقرر ريس انًقرر انسُح / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 األهذاف انًعرفُح
األهذاف انًهاراتُح 

 انخاصح تانثرَايح
األهذاف انىخذاَُح 

 وانقًُُح

انًهاراخ انعايح وانتأهُهُح 

انًُقىنح) انًهاراخ األخري 

انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف 

 وانتطىر انشخصٍ(

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

4 

 انراتعح
- 

خغرافُح انىطٍ 

 انعرتٍ
                 أساسٍ
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 1انصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 صف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه و 

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت اٌّؤمنخ اٌتع١ّ١ٍخ .1

 قسى اندغرافُا / اٌّـوق عٍّٟاٌمنُ اٌ .2

 انبحار وانًحُطاث اٚ إٌّٟٙامُ اٌجـٔبِذ األوبػ٠ّٟ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  امُ اٌشٙبػح إٌٙبئ١خ .4

 :إٌظبَ اٌؼؿامٟ  .5
 مٕٛٞ /ِمـؿاد /أعـٜ

 سُىٌ

  / انسُت انذراسُت األونً   سٍ األول وانثاٍَانفصم انذرا اٌّعتّؼ ذ االعتّبػثـٔبِ .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت اٌّؤحـاد اٌغبؿر١خ األعـٜ .7

  2222 -6 –23 تبؿ٠ظ إعؼاػ اٌٛطف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

 داٌجضبؿ ٚاٌّض١طب ػؿامخ تٛح١ك ِمؼؿح اٌطبٌت فٟ -1

 اٌجضبؿ ٚاٌّض١طبد  ٚأ١ّ٘خ   ٚأمجبثٗ ثّفَٙٛ اٌّض١طبد وّظؼؿ ١ٌٍّبٖتعـ٠ف اٌطبٌت  -2

 اٌجضبؿ ٚاٌّض١طبد ٚتأح١ـٖ عٍٝ ا١ٌبثنخِٕبط عـ٠ف اٌطبٌت ثؼؿامخ ت -3

 ا١ٌبثل ثبٌٕنجخ ٌٍّض١طبدف٠بػح لؼؿح اٌطبٌت فٟ ت١١ّق  -4

 ـادػؿامخ اٌظب٘اٌتض١ًٍ اٌّىبٟٔ فٟ  أمب١ٌتت١ّٕخ لؼؿاد اٌطبٌت عٍٝ  -5
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  اال٘ؼاف اٌّعـف١خ  - أ
 اٌعبٌُ ا١ٌبثنخ ف٠ٟتعـف اٌطبٌت عٍٝ تٛف٠ع -1أ

  أمجبة ؽٚثبْ اٌز١ٍؼ فٟ اٌّض١طبدِعـفخ ٚفُٙ  -2أ

  ثّٛالع اٌجضبؿ ٚاٌّض١طبد ٚتٛف٠عٙبِعـفخ ٚفُٙ اٌطٍجخ ثأُ٘  -4أ
  ٚاإلعطبؿاٌج١ئ١خ فٟ ١ِبٖ اٌجضبؿ ٚاٌّض١طبدثبٌّشىالد ِعـفخ ٚفُٙ اٌطٍجخ  -5أ

 جـٔبِذ ٌغبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبؿات األ٘ؼاف –ة 

 اٌغبطخ ثبٌّبػحت١ّٕخ ِٙبؿاد اٌطٍجخ ثبٌّظطٍضبد ثبٌٍغخ االٔى١ٍق٠خ  – 1ة 

 ت١ّٕخ ِٙبؿاد اٌطٍجخ فٟ تفن١ـ اٌظٛا٘ـ اٌزغـاف١خ ٚتٛف٠عٙب  – 2ة 

     فٟ اٌؼؿامخ اٌٛطفٟ اٌتض١ًٍ اٌّىبٟٔ ِٕٚٙذ  ت١ّٕخ ِٙبؿاد اٌطالة فٟ اعتّبػ   - 3ة 

 
 طـائك اٌتع١ٍُ ٚاٌتعٍُ      

ِضبضـاد تفبع١ٍخ ث١ٓ اٌطٍجخ ٚاألمتبؽ ِٓ عالي تٛف٠ع اٌّبػح ثظٛؿح وبٍِخ ِٚطجٛعخ ِٚمنّٗ عٍٝ شىً 

، فضال عٓ   ٚاألمتبؽ، ٠ٚتُ ِٕبلشخ اٌّٛاض١ع ِبث١ٓ اٌطٍجخ مجٛع١خ ِٓ ثؼا٠خ اٌنٕخ اٌؼؿام١خ ِضبضـاد أ

، اٌجضبؿ ٚاٌّض١طبد بؿ٠ـ صٛي تم ثئعؼاػ، وؾٌه تى١ٍف اٌطٍجخ  ؿامبد اٌنبثمخ اٌتٟ تغض االلب١ٌُعـع اٌؼ

  ٌغـع اعؼاػ ثضٛث ِٕٚبلشتٙب أِبَ اٌطٍجخ . تمن١ُ اٌطٍجخ عٍٝ شىً ِزب١ِع  ِٓ عالي
 طـائك اٌتم١١ُ      

 ٠تُ اٌتم١ُ ٚفك ا٢تٟ 

 ا١ٌِٟٛ ِٓ عالي اٌضضٛؿ -
 جخ ٌّبػح اٌّضبضـح .ِٓ عالي إٌّبلشخ ث١ٓ اٌطٍجخ ٌغـع ِعـفخ ِؼٜ امت١عبة اٌطٍ -
 ِٓ عالي االِتضبٔبد اٌشف١ٙخ ٚاٌتضـ٠ـ٠خ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙـ٠خ  -

 اٌٛرؼا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ؼاف -د

 اْ ٠ضـص اٌطبٌت عٍٝ اٌضضٛؿ ٚإٌّبلشخ ثزؼ٠خ -1د         

 اٌجضبؿ ٚاٌّض١طبد بٌت ثأٔشطخ تتعٍك ثؼؿامخ اْ ٠شبؿن اٌط -2د

 اٌزغـاف١خ ٚتض١ٍٍٙب اْ ٠تّىٓ اٌطبٌت ِٓ ٚطف اٌظب٘ـ  -3د

 اْ ٠تّىٓ اٌطبٌت ِٓ ل١بك اٌظب٘ـح  -4د   
 

 

 .اٌشغظٟ(األعـٜ اٌّتعٍمخ ثمبث١ٍخ اٌتٛظ١ف ٚاٌتطٛؿ  )اٌّٙبؿادإٌّمٌٛخ اٌتأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبؿاد اٌعبِخ-ػ 

 ً رغـافٟ ِخبٌٟ لبػؿ عٍٝ اٌعطبء اعؼاػ ر١ -1ػ

 بفخ فتش ِزبي ٌغـ٠زٟ اٌزغـاف١خ اٌعًّ ثؼٚائـ اٌؼٌٚخ و -2ػ

 بُُت انبرَايح  .22

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 32 62 اٌجضبؿ ٚاٌّض١طبد - ونًاال
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 اٌتغط١ظ ٌٍتطٛؿ اٌشغظٟ .11

 

 الينطبق
 
 

  اٌّعٙؼ(األٔظّخ اٌّتعٍمخ ثبالٌتضبق ثبٌى١ٍخ أٚ  ع)ٚضِع١بؿ اٌمجٛي  .12
 .ـٚط اٌمجٛي ٌٍطالة ٚفك تع١ٍّبد ٚفاؿح اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجضج اٌعٍّٟ ) اٌمجٛي اٌّـوقٞ(اعتّبػ ش -1
 اْ ٠زتبس اٌطبٌت اٌّمبثٍخ اٌشغظ١خ . -2
 اْ ٠ىْٛ الئك ثبٌفضض اٌطجٟ  . -3
 ِعؼي اٌخب٠ٛٔخ اٌعبَ . -4
 اٌطبلخ االمت١عبث١خ ٌٍمنُ ٚاٌى١ٍخ . -5
 شٙبػح اٌؼؿامخ اإلعؼاػ٠خ . -6

 
 انبرَايح أهى يصادر انًعهىياث عٍ .23

 2012، بغداد ،الطبعة األولى ، دار االيك،   اٌجضبؿ ٚاٌّض١طبد عماد مطير ، جغرافية ، الشمري  .1
 . 1691 ، القاهرة الطبعة االولى ، ، اٌجضبؿ ٚاٌّض١طبدجغرافية  ،احمد شريف، الشريف .2
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 يخطط يهاراث انًُهح

 فردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُىَرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى ان

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

خري انًهاراث األ )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

  انرابعت
- 

اٌجضبؿ 

 ٚاٌّض١طبد
 أساسٍ
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 التوقيع    
                                                                                              

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 قسى اندغرافُا / انًشكض ؼهًٍانمسى ان .2

 االختًاعُتدغرافُت ان او انًهٍُاسى انجشَبيذ األكبدًٍَ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسى انشهبدح انُهبئُخ .4

 :نُظبو انذساسٍ ا .5
 سُىٌ /يمشساد /أخشي

 سُىٌ

 انفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ / انسُت انذراست انرابعت  انًؼتًذ ثشَبيذ االػتًبد .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت انًؤحشاد انخبسرُخ األخشي .7

  2222 -6 – 29 تبسَخ إػذاد انىصف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9
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 .تكهُف انطهجخ ثأػذاد تمبسَش وثحىث ػهًُخ وفمب نًفشداد انًبدح – 1 

 .َكىٌ انجبحج يتبثغ ويخبثش – 2 

 .َُشذ انجبحج ثبنىصىل انً انحمُمخ انؼهًُخ  - 3 

 يُبظشح فًُب ثُُهى نتًُُخ لذساتهى انًؼشفُخ وانًهبساتُخ فٍ يُبلشخ يفشداد انًبدح. تشكُم حهمبد   -4

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

يحبضشاد تفبػهُخ ثٍُ انطهجخ واألستبر يٍ خالل تىصَغ انًبدح ثصىسح كبيهخ ويطجىػخ ويمسًه ػهً -1

،   واألستبرشكم يحبضشاد أسجىػُخ يٍ ثذاَخ انسُخ انذساسُخ  ، وَتى يُبلشخ انًىاضُغ يبثٍُ انطهجخ 

تمبسَش  ػذادثئ، كزنك تكهُف انطهجخ  رغش افُخ انشَففضال ػٍ ػشض انذساسبد انسبثمخ انتٍ تخص 

ذاد ثحىث ويُبلشتهب أيبو نغشض اػ، كزنك تمسُى انطهجخ ػهً شكم يزبيُغ  انزغشافُخ االرتًبػُختخص 

   انطهجخ. 

اٌ َكىٌ نهجبحج انزغشافٍ لذسح ويىهجخ تتؼهك ثزًغ انًؼهىيبد انًختهفخ وتحذَذ ػاللبتهب ثجؼضهب ألٌ -2

 ظبهشح رغشافُخ واستخذاو انطشق وانىسبئم انؼهًُخ
 طشائك انتمُُى      

 َتى انتمُى وفك اِتٍ 

 انطشَمخ، انغبَخ (  دساسخ انًُهذ انًمشس يٍ ػذح صواَب ) انًىضىع، -

 .نهًبدح )انُظشٌ وانؼًهٍ(يٍ خالل انحضىس انُىيٍ  -
 يٍ خالل انًُبلشخ ثٍُ انطهجخ نغشض يؼشفخ يذي استُؼبة انطهجخ نًبدح انًحبضشح . -
 ثهب.انطبنت  نتٍ َكهفا اضبفخ انً انتمبسَشانتحشَشَخ انُىيُخ وانشهشَخ يٍ خالل االيتحبَبد انشفهُخ و -
 انىرذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -د

 صَبدح وتشىَك وتشغُت انطهجخ ثًبدح رغشافُخ انطبلخ وثُبٌ اهًُتهب   -1
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 بل االرتًبػٍثُبٌ دوس انزغشافُخ فٍ انًز  -3
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 .انشخصٍ(األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انتأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 

 . نهطهجخ وانفكشَخ انؼهًُخ انًهبساد نتًُُخ انؼهًُخ وانجحىث انتمبسَش -1
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  انًمجهخ. انُهبئُخ نهًشحهخ انتطجُك نًبدح وتهُئتهى وانشخصُخ وانفكشَخ -3

 
 بُُت انبرَايح  .22

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 02 02 ختًاعُتدغرافُت االان - رابعتان
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 يؼذل انخبَىَخ انؼبو . -4
 ستُؼبثُخ نهمسى وانكهُخ .انطبلخ اال -5
 شهبدح انذساسخ اإلػذادَخ . -6

 
 انتٍ اعتًذ عهُها فٍ يادة خغرافُت انرَفأهى يصادر  .21
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 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر نسُت / انًستىيا
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 رابعتان
- 

اندغرافُت 

 االختًاعُت
                 أساسٍ
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 التوقيع    
                                                                                              

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف انبرَبيح األكبدًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربه

 

 خبيعت يُسبٌ / قسى اندغرافُت انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 قسى اندغرافُب / انًشكض ؼهًٙانمغى ان .2

 نبُئتخغرافُت ا أ انًُٓٙاعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 ىس تربُت خغرافُت بكبنىرَ اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ .4

 :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ

 سُىٌ

 انفصم انذراسٍ األول وانثبٍَ / انسُت انذراست انرابعت  انًؼزًذ ثشَبيظ االػزًبد .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصبدَت واأليُُت  وانصحُت انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ .7

  3232 -6 – 34 ربسٚخ إػذاد انٕصف .8

 ف انبرَبيح األكبدًٍَأهذا .9

 نجٛئخا عغشافٛخرٕصٛك يمذسح انطبنت فٙ  -1

 صٚبدح لذسارٓى .ٔ عغشافٛخ انجٛئخرؼشٚف انطبنت ثًبدح  -2

 ثٛئخرًُٛخ لذسح انطهجخ ػهٗ فٓى خصبئص انجٛئخ ٔانزهٕس ٔإَٔاع انًهٕصبد ٔأعجبثٓب ٔيؼبنغبرٓب ضًٍ  -3

 انٕالغ.
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 ف ػهٗ اْى يصبدس انؾصٕل ػهٗ ثٛبَبد عغشافّٛ انجٛئخػهٗ انزؼش ٔاألفكبساكغبة انطهجخ انًؼبسف   -4

ػُذ ٔصاسح انصؾخ ٔانجٛئخ  ٔاألَٕاء انغٕٚخ ٔانغٓبص انًشكض٘ نإلؽصبء  انًزٕفشحٔيُٓب يب ٚخص انجٛبَبد  

 فضال ػٍ انكزت ٔانًشاعغ فًٛب ٚخص انًبدِ.
 ًٛزٓب ػهٗ اسض انٕالغ.رًكٍٛ انطهجّ فٙ فٓى انمٕاػذ االعبعّٛ نًبدِ انجٛئخ  ٔرفؼٛم دٔسْب فٙ رُ -5

 

طجمخ االٔصٌٔ  رأكماٌ ٚزؼهى انطبنت االعجبة انشئٛغخ ٔساء ؽذٔس انزهٕس ٔانًخبطش انجٛئٛخ كًشكهخ  -6

أ انزمهٛم يٍ أ يشكهخ االؽزجبط انؾشاس٘، يغ كٛفٛخ ٔضغ انؾهٕل انالصيخ نذسء اخطبس ؽذٔصٓب 

 طبع.اضشاسْب لذس انًغز

 
 

 شائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىانًطهٕثخ ٔط جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  -1
 انًؼشفخ ثبنًظٓش نغغشافٛخ انجٛئخ -2

 يؼشفخ ربسٚخ رطٕس رهٕس انجٛئخ- -3

 .ٔيفٕٓيّ انمبء انضٕء ػٍ عغشافٛخ انجٛئخ- -4

 .      ٔانزهٕس انجٛئخ ػهًبء ػهٗ انطهجخ ٚزؼشف اٌ -5
 كؾهٕل االَّٛ انًؼبنغبد اٚغبد ٔكٛفّٛ دنهًهٕصب ٔانضبَٕ٘ انشئٛظ انزشكض ايبكٍ ثٍٛ انطهجخ ًٚٛض أٌ  -6

 .نهًشكهخ يؤلزخ
 .انجٛئخ ٔػهى انغغشافٛخ ثٍٛ انطهجخ ٚفشق أٌ  -7
 .ٔانزهٕس انجٛئخ يغبل فٙ انجؾٕس كزبثّ يٍ انطهجّ رًكٍٛ  -8
 . انجٛئخ ػهى يصبدس اْى ػٍ انطهجخ ٚكزت اٌ  -9
 .ؽٛبرٓى فٙ انجٛئخ اًّْٛ ٔرٕضٛؼ يُبلشّ يٍ انطهجّ رًكٍٛ  -11

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار ذافاألْ –ة 

 .ٚكٌٕ انجبؽش انغغشافٙ ثبؽش ػًهٙ – 1 

 .ٚكٌٕ انجبؽش يزبثغ ٔيضبثش - – 2 

 .ُٚشذ انجبؽش ثبنٕصٕل انٗ انؾمٛمخ انؼهًٛخ  - 3 

ٚزٕصم انّٛ انجبؽش يٍ فشضٛبد َٔزبئظ ُٚجغٙ اٌ رغذ طشٚمٓب  ٚكٌٕ انجبؽش انغغشافٙ ٔالؼٛب ثًؼُٗ اٌ يب -4

 .انٗ انزطجٛك ػهٗ اسض انٕالغ

 . ػهٛٓب رمٕو انزٙ ٔاألعظ انجٛئّٛ ثبنًٕاضٛغ االنًبو يٍ انطهجّ رًكٍٛ -5
 . انطهجخ ثٕالغ انذساعٛخ انًبدح يفشداد سثظ يؾبٔنخ – 6
 .      نجٛئخا عغشافّٛ يغبل فٙ ثبؽضٍٛ نٛكَٕٕا انطهجخ رأْٛم  - 7
 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

يؾبضشاد رفبػهٛخ ثٍٛ انطهجخ ٔاألعزبر يٍ خالل رٕصٚغ انًبدح ثصٕسح كبيهخ ٔيطجٕػخ ٔيمغًّ ػهٗ -1

،   ٔاألعزبرشكم يؾبضشاد أعجٕػٛخ يٍ ثذاٚخ انغُخ انذساعٛخ  ، ٔٚزى يُبلشخ انًٕاضٛغ يبثٍٛ انطهجخ 

 . ٛخ انجٛئخعغش افانزٙ رخص فضال ػٍ ػشض انذساعبد انغبثمخ 

ذاد نغشض اػرمغٛى انطهجخ ػهٗ شكم يغبيٛغ ٔ ،  ثغغشافٛخ انجٛئخرمبسٚش رخص  ثئػذادركهٛف انطهجخ  -2

   ثؾٕس ٔيُبلشزٓب أيبو انطهجخ. 
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اٌ ٚكٌٕ نهجبؽش انغغشافٙ لذسح ٔيْٕجخ رزؼهك ثغًغ انًؼهٕيبد انًخزهفخ ٔرؾذٚذ ػاللبرٓب ثجؼضٓب أل٘ -2

 ٔ طشٚمخ انزؼهٛى االنكزشَٔٙ ثبعزخذاو انجٕس ثُٕٚذ يضم فٛخ ٔاعزخذاو انطشق ٔانٕعبئم انؼهًٛخظبْشح عغشا

 . طشٚمخ انؼصف انزُْٙاضبفخ انٗ طشٚمخ االعزغٕاة ٔانًُبلشخ 
 

 طشائك انزمٛٛى      

 ٚزى انزمٛى ٔفك اٜرٙ 

 دساعخ انًُٓظ انًمشس يٍ ػذح صٔاٚب ) انًٕضٕع، انطشٚمخ، انغبٚخ ( -1

 .نهًبدح )انُظش٘ ٔانؼًهٙ(الل انؾضٕس انٕٛيٙ يٍ خ -2
 يٍ خالل انًُبلشخ ثٍٛ انطهجخ نغشض يؼشفخ يذٖ اعزٛؼبة انطهجخ نًبدح انًؾبضشح . -3
اضبفخ انٗ  ٔايزؾبٌ انكزبة انًفزٕػ يٍ خالل االيزؾبَبد انشفٓٛخ ٔانزؾشٚشٚخ انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ -4

 ثٓب.انطبنت  نزٙ ٚكهفا انزمبسٚش
 

  َٛخ ٔانمًٛٛخ .انٕعذا األْذاف -ط

 اٌ ٚؾت انطبنت يبدح انجٛئخ ٔانزهٕس  -1

 اٌ ٚؼشف انطبنت االعجبة انشئٛغخ ٔساء انخهم فٙ انزٕاصٌ انجٛئٙ   -2

 اٌ ٕٖٚٓ انطبنت يٕضٕع انًؾبفظخ انجٛئٛخ ٔصٛبَزٓب يٍ انزهٕس  -3

 اٌ ٕٖٚٓ انطبنت انذساعبد انزطجٛمٛخ ثبنذساعخ انغغشافٛخ نهجٛئخ ٔسثطٓب ثبنٕالغ  -4
 

 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ ٓبساد انؼبيخانً-د 

 
 املوهبة- -1
 انًزبثؼخ- -2

 رؾذٚذ انؼًم )انًكزجخ ٔانذساعخ انًٛذاَٛخ (- -3

عًغ انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد نهظبْشح انغغشافٛخ ٔرؾذٚذ ػاللبرٓب اػذاد عٛم عغشافٙ يضبنٙ لبدس ػهٗ  -4

 .ثجؼضٓب

 زؼ يغبل نخشٚغٙ انغغشافٛخ انؼًم ثذٔائش انذٔنخ كبفخ ف - -5
 اٌ ٚكزت انطبنت  انزمبسٚش أ ثؾش ػهًٙ  -6

 اٌ ٚطهغ انطبنت ػهٗ اؽذس يب رٕصم انّٛ انؼهى ثًبدح انجٛئخ ٔانزهٕس   -7

 
 بُُت انبرَبيح  .22

 اسى انًقرر أو انًسبق ريز انًقرر أو انًسبق انًرحهت انذراسُت
 انسبعبث انًعتًذة

 عًهٍ ٌَظر

 42 42 بُئتخغرافُت ان - رابعتان

 
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12
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 الينطبق
 
 

  انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13
 .اػزًبد ششٔط انمجٕل نهطالة ٔفك رؼهًٛبد ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ) انمجٕل انًشكض٘( -1
 هخ انشخصٛخ .اٌ ٚغزبػ انطبنت انًمبث -2
 اٌ ٚكٌٕ الئك ثبنفؾص انطجٙ  . -3
 يؼذل انضبَٕٚخ انؼبو . -4
 انطبلخ االعزٛؼبثٛخ نهمغى ٔانكهٛخ . -5
 شٓبدح انذساعخ اإلػذادٚخ . -6

 
 انتٍ اعتًذ عهُهب فٍ يبدة خغرافُت انرَفأهى يصبدر  .25

 . 2012عمان ،  –يع لمنشر والتوز  ، الطبعة األولى دار الحامج ، االنسان والبيئة عطية دمحم عطية واخرون  -1
،مثل موقع وزارة الصحة والبيئة العراقية التي تنشراخر المستججات في البيئة . االنترنيت مواقع،  االلكترونية المراجع -2

 العراقية.
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 يخطط يهبراث انًُهح

 َرخً وضع اشبرة فٍ انًربعبث انًقببهت نًخرخبث انتعهى انفردَت يٍ انبرَبيح انخبضعت نهتقُُى

 ث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَبيحيخرخب 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أسبسٍ

 أو اختُبرٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهبراتاألهذاف 

 برَبيحانخبصت ببن

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت براث انعبيت انًه

انًهبراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقببهُت انتىظُف 

 (صٍوانتطىر انشخ

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

 رابعتان
                 أسبسٍ بُئتخغرافُت ان -
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :    
 التوقيع:   
 يسي: م.هديل هشاماسم التدر   

 9292 -6 – 92 التاريخ:   
 

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د. أمري علي حسني   : املعاون العلمي سما                       أ.م.د دمحم عباس جابر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
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 التوقيع    
                                                                                              

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذ

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

 قسى اندغرافُا / اٌّشوض ؼٍٍّاٌمسُ اٌ .2

 ُقمنخغرافُت ا او اٌّهٍٕاسُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 رافُت بكانىرَىس تربُت خغ اسُ اٌشهبدح إٌهبئُخ .4

 :إٌظبَ اٌذساسٍ  .5
 سٕىٌ /ِمشساد /أخشي

 سُىٌ

 انفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ / انسُت انذراست انرابعت  اٌّؼزّذ ثشٔبِظ االػزّبد .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي .7

  9292 -6 – 92 ربسَخ إػذاد اٌىطف .8

 األكادًٍَأهذاف انبرَايح  .2

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼشف ػًٍ اٌمىاػذ اٌؼبِخ ٌٍٕمً ثأٔىاػه اٌضالس اٌجشٌ، واٌجؾشٌ، واٌغىٌ .1

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼشف ػًٍ االؽىبَ اٌمبٔىُٔخ فُّب َزؼٍك ثبٌجضبئغ واالشخبص . .2
 

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼشف ػًٍ ِسؤوٌُخ إٌبلً اٌجؾشٌ ، واٌغىٌ ِٓ عُّغ االوعه  .3
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٕبلشخ ورىضُؼ أهُّخ إٌمً  .1

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ اٌّجبدا االسبسُخ فٍ اٌّسبئً اٌّزؼٍمخ ثبٌٕمً اٌجؾشٌ واٌغىٌ واٌجشٌ .2

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اعشاء اٌجؾىس فٍ ِغبي إٌمً اٌغغشافٍ .3
 غخ اٌّشىالد اٌزٍ رىاعه اٌطٍجخ فٍ رؼٍُ ِبدح إٌمً ثبٔىاػه اٌضالساٌّسبهّخ فٍ ِؼبٌ .4

 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 َىىْ اٌطبٌت لبدس ػًٍ االٌّبَ ثأهُ اٌّجبدا اٌزٍ َمىَ ػٍُهب لبٔىْ إٌمً-1

 اػذاد ثبؽضُٓ ِزخظظُٓ فٍ ِغبي  ِبدح إٌمً-2

 رىاعه اٌطٍجخ فٍ رؼٍُ ِبدح إٌمً ورىعُههُ اٌزىعُه اٌّهٍٕ اٌظؾُؼ اٌّسبهّخ فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد اٌزٍ -3

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

ِؾبضشاد رفبػٍُخ ثُٓ اٌطٍجخ واألسزبر ِٓ خالي رىصَغ اٌّبدح ثظىسح وبٍِخ وِطجىػخ وِمسّه ػًٍ -1

،   واألسزبرشىً ِؾبضشاد أسجىػُخ ِٓ ثذاَخ اٌسٕخ اٌذساسُخ  ، وَزُ ِٕبلشخ اٌّىاضُغ ِبثُٓ اٌطٍجخ 

 . ُخ إٌمًعغش اففضال ػٓ ػشع اٌذساسبد اٌسبثمخ اٌزٍ رخض 

ذاد ٌغشع اػرمسُُ اٌطٍجخ ػًٍ شىً ِغبُِغ و ،  عغشافُخ إٌمًرمبسَش رخض  ادثئػذرىٍُف اٌطٍجخ  -2

   ثؾىس وِٕبلشزهب أِبَ اٌطٍجخ. 

اْ َىىْ ٌٍجبؽش اٌغغشافٍ لذسح وِىهجخ رزؼٍك ثغّغ اٌّؼٍىِبد اٌّخزٍفخ ورؾذَذ ػاللبرهب ثجؼضهب ألٌ -2

 و ؼٍُُ االٌىزشؤٍ ثبسزخذاَ اٌجىس ثىَٕذطشَمخ اٌز ِضً ظبهشح عغشافُخ واسزخذاَ اٌطشق واٌىسبئً اٌؼٍُّخ

 . طشَمخ اٌؼظف اٌزهٍٕاضبفخ اًٌ طشَمخ االسزغىاة وإٌّبلشخ 
 

 طشائك اٌزمُُُ      

 َزُ اٌزمُُ وفك اِرٍ 

 دساسخ إٌّهظ اٌّمشس ِٓ ػذح صواَب ) اٌّىضىع، اٌطشَمخ، اٌغبَخ ( -1

 .ٌٍّبدح )إٌظشٌ واٌؼٍٍّ(ِٓ خالي اٌؾضىس اٌُىٍِ  -2
 ي إٌّبلشخ ثُٓ اٌطٍجخ ٌغشع ِؼشفخ ِذي اسزُؼبة اٌطٍجخ ٌّبدح اٌّؾبضشح .ِٓ خال -3
اضبفخ اًٌ  واِزؾبْ اٌىزبة اٌّفزىػ ِٓ خالي االِزؾبٔبد اٌشفهُخ واٌزؾشَشَخ اٌُىُِخ واٌشهشَخ -4

 ثهب.اٌطبٌت  ٌزٍ َىٍفا اٌزمبسَش
 

  اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ط

خذَ ِٓ اعً رسغًُ اٌّالؽظبد زوهٍ رٍه اٌّهبسح اٌزٍ رسرشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ رذوَٓ اٌّالؽظبد  .1

 واٌّؼٍىِبد اٌّهّخ ثشىً ِخزظش وِىزىة 

 رشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ ِهبسح طشػ االسئٍخ  .2

 رذسَت اٌطٍجخ ػًٍ رُّٕخ اٌّفبهُُ ورطىَشهب ثخظىص ِبدح إٌمً- .3

 والغ شرؾمُك ِسزىي ػبٌٍ ِٓ ِسزىَبد االدسان اٌؼمٍٍ ٌٍّشىالد اٌزٍ َذوس ؽىٌهب إٌمب .4
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 .اٌشخظٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 
 املوهبة- -1
 اٌّزبثؼخ- -2

 رؾذَذ اٌؼًّ )اٌّىزجخ واٌذساسخ اٌُّذأُخ (- -3

برهب عّغ اٌّؼٍىِبد واٌجُبٔبد ٌٍظبهشح اٌغغشافُخ ورؾذَذ ػاللاػذاد عًُ عغشافٍ ِضبٌٍ لبدس ػًٍ  -4

 .ثجؼضهب

 فزؼ ِغبي ٌخشَغٍ اٌغغشافُخ اٌؼًّ ثذوائش اٌذوٌخ وبفخ  - -5
 اْ َىزت اٌطبٌت  اٌزمبسَش او ثؾش ػٍٍّ  -6

 اٌُه اٌؼٍُ ثّبدح عغشافُخ إٌمًاْ َطٍغ اٌطبٌت ػًٍ اؽذس ِب رىطً   -7

 
 بُُت انبرَايح  .22

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 ًعتًذةانساعاث ان

 عًهٍ َظرٌ

 02 02 ُقمخغرافُت ان - رابعتان

 
 

 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخظٍ .12

 

 الينطبق
 
 

  اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13
 .اػزّبد ششوط اٌمجىي ٌٍطالة وفك رؼٍُّبد وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّ ) اٌمجىي اٌّشوضٌ( -1
 اٌطبٌت اٌّمبثٍخ اٌشخظُخ .اْ َغزبػ  -2
 اْ َىىْ الئك ثبٌفؾض اٌطجٍ  . -3
 ِؼذي اٌضبٔىَخ اٌؼبَ . -4
 اٌطبلخ االسزُؼبثُخ ٌٍمسُ واٌىٍُخ . -5
 شهبدح اٌذساسخ اإلػذادَخ . -6

 
 انتٍ اعتًذ عهُها فٍ يادة خغرافُت انرَفأهى يصادر  .21

 جغرافية النقل والتجارة الدولية، صالح مهدي،الزيادي  -1
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 انًُهحيخطط يهاراث 

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

ُت األهذاف انىخذاَ

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 رابعتان
                 أساسٍ نُقمخغرافُت ا -
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     
 ظم عبادي محادي اجلاسم التدريسي :  ا. د كا   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د. أمري علي حسني   : املعاون العلمي سما                       أ.م.د.دمحم عباس جابر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 اجلامعيضمان اجلودة واألداء شعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرًاهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 دة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفا

 

 خاهعت هُساى / قسن الدغرافُت انًؤسسح انتعهًُُح .1

 قسن الدغرافُا / انًشكض عهًٍانمسى ان .2

 الخرائط الوىضىعُت  او انًهٍُاسى انثشَايذ األكادًٍَ  .3

 خغرافُت  دكتىراٍ  اسى انشهادج انُهائُح .4

 : انُظاو انذساسٍ .5
 سُىٌ /يمشساخ /أخشي

 سٌىٌ

 الفصل الذراسٍ األول والثاًٍ / السٌت الذراست الرابعت  انًعتًذ تشَايذ االعتًاد .6

  القبىل الوركزٌ / الظروف االقتصادَت واألهٌُت  والصحُت انًؤحشاخ انخاسرُح األخشي .7

  0207 -6 – 71 تاسَخ إعذاد انىصف .8

 أهذاف البرًاهح األكادَوٍ .9

 انزغشافُا انضساعُح انطانة فٍ  تىحُك يمذسج -1

  واستخذاياتها فٍ انخشائظ انًىضىعُح تعشَف انطانة  -2

 وسسى استشاتُزح يتكايهح نتضهُهها  فٍ انخشائظ انًىضىعُح تعشَف انطانة  -3

 .انخشائظ انًىضىعُح  صَادج لذسج انطانة عهً تطثُماخ  -4

 نخشائظ انًىضىعُحا . انتضهُم انًكاٍَ فٍ  أسانُةتًُُح لذساخ انطانة عهً  -5

وتطثُماتها يٍ خالل يُهذ دساسٍ عهًٍ رايع تٍُ انخشائظ انًىضىعُح   تأهُم يختصٍُ فٍ يزاالخ  -6

 انزىاَة انُظشَح وانتطثُمُح صسة االصتُاراخ انفعهُح نسىق انعًم 
ح انعايح فٍ يزاالخ راخ انصهح وتًُُ واألكادًَُحتذسَة انعايهٍُ فٍ انًؤسساخ انضكىيُح وانخاصح  -7

 وتطثُماتهًا .انخشائظ انًىضىعُح   لذساتهى يٍ خالل تُظُى وتُفُز دوساخ تذسَثُح فٍ يزاالخ 



  
 2الصفحت 

 
  

 

وتطثُماتهًا إلغشاض يختهفح فٍ يُاطك اانخشائظ انًىضىعُح   انًساهًح فٍ تعضَض استخذاو تمُُاخ  -8

 يختهفح 
 

 انًطهىتح وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ثشَايذيخشراخ ان  .11

  انًعشفُح االهذاف  - أ
      انخشائظ انًىضىعُح  فٍ يعشفح وفهى انطهثح  -1أ

 انخشائظ انًىضىعُح يعشفح وفهى انطهثح تانثُاَاخ وطشق تًخُهها فٍ  -2أ

 انخشائظ انًىضىعُح يعشفح وفهى انطهثح تًصادس انثُاَاخ انًكاَُح فٍ  -3أ
 انزغشافُا انضساعُح يعشفح وفهى انطهثح تطشَمح ادخال انثُاَاخ انًكاَُح وانىصفُح فٍ  -4أ
 يعشفح وفهى انطهثح تماعذج انثُاَاخ انزغشافُح  -5أ
 انخشائظ انًىضىعُحفٍ  يعشفح وفهى انطهثح تانزىاَة انتطثُمُح -6أ

 ثشَايذ نخاصح تانا ُحانًهاسات األهذاف –ب 

 انخشائظ انًىضىعُحفٍ طهثح تانًصطهضاخ تانهغح االَكهُضَح انخاصح تًُُح يهاساخ ان – 1ب 

 انخشائظ انًىضىعُحفٍ تًُُح انطهثح تاستخذاو انثشيزُاخ انخاصح  – 2ب 

     انخشائظ انًىضىعُح  فٍ تًُُح يهاساخ انطالب عهً انتضهُم انًكاٍَ وانىصفٍ   - 3ب 

 
 طشائك انتعهُى وانتعهى      

تٍُ انطهثح واألستار يٍ خالل تىصَع انًادج تصىسج كايهح ويطثىعح ويمسًه عهً شكم  يضاضشاخ تفاعهُح

، فضال عٍ   واألستاريضاضشاخ أسثىعُح يٍ تذاَح انسُح انذساسُح  ، وَتى يُالشح انًىاضُع ياتٍُ انطهثح 

 تخص  تماسَش تئعذاد، كزنك تكهُف انطهثح انخشائظ انًىضىعُح  عشض انذساساخ انساتمح انتٍ تخص 

  نغشض اعذاد تضىث ويُالشتها أياو انطهثح . ، كزنك تمسُى انطهثح عهً شكم يزايُع انخشائظ انًىضىعُح 
 طشائك انتمُُى      

 َتى انتمُى وفك اِتٍ 

 يٍ خالل انضضىس انُىيٍ  -
 يٍ خالل انًُالشح تٍُ انطهثح نغشض يعشفح يذي استُعاب انطهثح نًادج انًضاضشج . -
 ضاَاخ انشفهُح وانتضشَشَح انُىيُح وانشهشَح يٍ خالل االيت -

 انىرذاَُح وانمًُُح . األهذاف -د

 تشسى انخشائظ انخشائظ انًىضىعُح   يهاساخ استخذاو  -1د         

 تتضهُم انثُاَاخ انًكاَُح انخشائظ انًىضىعُح   يهاساخ استخذاو  -2د

 خ انىصفُح تتضهُم انثُاَاانخشائظ انًىضىعُح   يهاساخ استخذاو  -3د

 تانتضهُم اإلصصائٍ انخشائظ انًىضىعُح   يهاساخ استخذاو  -4د   

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 .انشخصٍ(األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس  )انًهاساخانًُمىنح انتأهُهُح و انًهاساخ انعايح-د 

 انزغشافُا انضساعُح اعذاد رُم رغشافٍ يخانٍ لادس عهً انتضهُم وانشسى فٍ تشيزُاخ  -1د

 يفتش يزال نخشَزٍ انزغشافُح انعًم تذوائش انذونح كافح  -2د

 بٌُت البرًاهح  .77

 اسن الوقرر أو الوساق رهز الوقرر أو الوساق الورحلت الذراسُت
 الساعاث الوعتوذة

 عولٍ ًظرٌ

   الخرائط الوىضىعُت - الثاًُت 

 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .12

 

 الينطبق
 
 

  انًعهذ(َظًح انًتعهمح تاالنتضاق تانكهُح أو األ ع)وضيعُاس انمثىل  .13
 .اعتًاد ششوط انمثىل نهطالب وفك تعهًُاخ وصاسج انتعهُى انعانٍ وانثضج انعهًٍ ) انمثىل انًشكضٌ( -1
 اٌ َزتاس انطانة انًماتهح انشخصُح . -2
 اٌ َكىٌ الئك تانفضص انطثٍ  . -3
 يعذل انخاَىَح انعاو . -4
 انطالح االستُعاتُح نهمسى وانكهُح . -5
 شهادج انذساسح اإلعذادَح . -6

 
 أهن هصادر الوعلىهاث عي البرًاهح .71

 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 هخطط ههاراث الوٌهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هي البرًاهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهح 

 اسن الوقرر رهز الوقرر السٌت / الوستىي
 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 تُالوعرفاألهذاف 
 ُتالوهاراتاألهذاف 

 برًاهحالخاصت بال

األهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت

والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 الثاًُت
- 

ط الخرائ 

 الوىضىعُت 
                 أساسٍ

                   



  
 5الصفحت 

 
  

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: ة/ املعهدالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     
 

                                                     التوقيع   :          
                                       داليا عبد اجلباراسم رئيس القسم : أ.م.   

    التاريخ   :                                                                                                                 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 أ.م.د.دمحم عباس جابر                       اسم املعاون العلمي :  أ.م.د. أمري علي حسني                   : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ                                  :                         لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    



  
 1انصفحت 

 
  

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ملتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ا

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت انًؤسسح انتعهًُُح .1

 قسى اندغرافُا / انًشكض عهًٍانمسى ان .2

  انفكر اندغرافٍ  او انًهٍُاسى انثشَايذ األكادًٍَ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسى انشهادج انُهائُح .4

 :انُظاو انذساسٍ  .5
 /أخشي سُىٌ /يمشساخ

 سُىٌ

 رابعتانفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ / انسُت انذراست ان انًعتًذ تشَايذ االعتًاد .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت وانصحُت انًؤحشاخ انخاسرُح األخشي .7

  2021 -6 – 21 تاسَخ إعذاد انىصف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

   انزغشافٍ انفكش تىحُك يمذسج انطانة فٍ  -1

 واستخذاياتها تانزغشافُا  انفكش انزغشافٍ تتعشَف انطانة  -2

 وسسى استشاتُزح يتكايهح نتضهُهها  انفكش انزغشافٍ تتعشَف انطانة  -3

 .  انفكش انزغشافٍ صَادج لذسج انطانة عهً تطثُماخ  -4

 .  انفكش انزغشافٍ تًُُح لذساخ انطانة عهً أسانُة انتضهُم انًكاٍَ فٍ  -5



  
 2انصفحت 

 
  

وتطثُماتها يٍ خالل يُهذ دساسٍ عهًٍ رايع تٍُ  انفكش انزغشافٍ م يختصٍُ فٍ يزاالخ تأهُ -6

  . انزىاَة انُظشَح وانتطثُمُح صسة االصتُاراخ انفعهُح نسىق انعًم
تذسَة انعايهٍُ فٍ انًؤسساخ انضكىيُح وانخاصح واألكادًَُح انعايح فٍ يزاالخ راخ انصهح وتًُُح  -7

 وتطثُماتهًا .انفكش انزغشافٍ وتُفُز دوساخ تذسَثُح فٍ يزاالخ لذساتهى يٍ خالل تُظُى 

 

واالستشعاس عٍ تعذ وتطثُماتهًا إلغشاض   انفكش انزغشافٍ انًساهًح فٍ تعضَض استخذاو تمُُاخ  -8

 يختهفح فٍ يُاطك يختهفح 
 

 انًطهىتح وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ثشَايذيخشراخ ان  .11

  االهذاف انًعشفُح  - أ
         انفكش انزغشافٍ يعشفح وفهى انطهثح ت -1أ

   انفكش انزغشافٍ يعشفح وفهى انطهثح تانثُاَاخ وطشق تًخُهها فٍ  -2أ

   انفكش انزغشافٍ يعشفح وفهى انطهثح تًصادس انثُاَاخ انًكاَُح فٍ  -3أ
   انفكش انزغشافٍ يعشفح وفهى انطهثح تطشَمح ادخال انثُاَاخ انًكاَُح وانىصفُح فٍ  -4أ
 يعشفح وفهى انطهثح تماعذج انثُاَاخ انزغشافُح  -5أ
   نهفكش انزغشافٍ يعشفح وفهى انطهثح تانزىاَة انتطثُمُح -6أ

 ثشَايذ انخاصح تان األهذاف انًهاساتُح –ب 

   انفكش انزغشافٍ تًُُح يهاساخ انطهثح تانًصطهضاخ تانهغح االَكهُضَح انخاصح ت – 1ب 

   انفكش انزغشافٍ ًُح انطهثح تاستخذاو انثشيزُاخ انخاصح تتُ – 2ب 

        انفكش انزغشافٍ تًُُح يهاساخ انطالب عهً انتضهُم انًكاٍَ وانىصفٍ ت  - 3ب 

 
 طشائك انتعهُى وانتعهى      

م يضاضشاخ تفاعهُح تٍُ انطهثح واألستار يٍ خالل تىصَع انًادج تصىسج كايهح ويطثىعح ويمسًه عهً شك

انطهثح واألستار  ، فضال عٍ  ٍيا تُيضاضشاخ أسثىعُح يٍ تذاَح انسُح انذساسُح  ، وَتى يُالشح انًىاضُع 

انفكش ، كزنك تكهُف انطهثح تئعذاد تماسَش تخص   انفكش انزغشافٍ عشض انذساساخ انساتمح انتٍ تخص 

 الشتها أياو انطهثح .  ، كزنك تمسُى انطهثح عهً شكم يزايُع نغشض اعذاد تضىث ويُ  انزغشافٍ 
 طشائك انتمُُى      

 وفك اِتٍ  ىانتمَُُتى 

 يٍ خالل انضضىس انُىيٍ  -
 يٍ خالل انًُالشح تٍُ انطهثح نغشض يعشفح يذي استُعاب انطهثح نًادج انًضاضشج . -
 يٍ خالل االيتضاَاخ انشفهُح وانتضشَشَح انُىيُح وانشهشَح  -

 األهذاف انىرذاَُح وانمًُُح . -د

 تشسى انخشائظ  انفكش انزغشافٍيهاساخ استخذاو  -1د         

 تتضهُم انثُاَاخ انًكاَُح  انفكش انزغشافٍيهاساخ استخذاو  -2د

 تتضهُم انثُاَاخ انىصفُح  انفكش انزغشافٍيهاساخ استخذاو  -3د

 تانتضهُم اإلصصائٍ انفكش انزغشافٍ يهاساخ استخذاو  -4د   
 

 



  
 3انصفحت 

 
  

 

 .انشخصٍ(األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس  )انًهاساخانًُمىنح انتأهُهُح و انًهاساخ انعايح-د 

   انفكش انزغشافٍ  فٍاعذاد رُم رغشافٍ يخانٍ لادس عهً انتضهُم  -1د

 يفتش يزال نخشَزٍ انزغشافُح انعًم تذوائش انذونح كافح  -2د

 بُُت انبرَايح  .11

 سى انًقرر أو انًساقا ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

  30  انفكر اندغرافٍ  - انربعت

 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .12

 

 الينطبق
 
 

 انًعهذ( األَظًح انًتعهمح تاالنتضاق تانكهُح أو  )وضعيعُاس انمثىل  .13
 ٍ ) انمثىل انًشكضٌ(.اعتًاد ششوط انمثىل نهطالب وفك تعهًُاخ وصاسج انتعهُى انعانٍ وانثضج انعهً -1
 اٌ َزتاس انطانة انًماتهح انشخصُح . -2
 اٌ َكىٌ الئك تانفضص انطثٍ  . -3
 يعذل انخاَىَح انعاو . -4
 انطالح االستُعاتُح نهمسى وانكهُح . -5
 شهادج انذساسح اإلعذادَح . -6

 

 أهى يصادر انًعهىياث عٍ انبرَايح .1

لدعدي، الفكر الجغرافي وطرق البحث، وزارة التعميم العالي براهيم المذهداني، سعدي دمحم صالح اإالهيتي صبري فارس،  .2
 .1895والبحث العممي، بغداد،

 .1881براهيم المذهداني، الفكر الجغرافي، دار الحكمة لمطباعة والنذر، الموصل، إفضيل عبد الخميل،  .3
معرفة الجامعية لمطبع والنذر أسس وتدريبات ، الطبعة الثانية ، دار ال  الفكر الجغرافي شرف ، دمحم إبراهيم دمحم ،  .4

 .  2112والتوزيع ، االسكندرية ، 
 



  
 4انصفحت 

 
  

 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

انسُت / 

 انًستىي
ريز 

 انًقرر
اسى 

 انًقرر

 أساسٍ

أو 

 اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتانًهاراتاألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت انًهاراث انعايت 

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 انثاَُت
- 

انفكر 

  رافٍ اندغ
                 أساسٍ

                   



  
 5انصفحت 

 
  

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــهيم العمــمي  

  دائرة ضمان الجهدة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ميسان:  اجلامعة    
  الرتبية: / املعهدةالكلي   
 جغرافيا:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                        :         التوقيع    
                  أ.م.د. أمري علي حسني   : املعاون العلمي سما                       أ.م.د.دمحم عباس جابر : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                         31/8/2020  : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 عي:واألداء اجلامضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         سيد العميد مصادقة ال                                                                                                      

 



  
 1انصفحت 

 
  

 
      

 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 من الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ض

 

 خايعت يُساٌ / قسى اندغرافُت انًؤسسح انتعهًُُح .1

 قسى اندغرافُا / انًشكض عهًٍانمسى ان .2

 (GISَظى انًعهىياث اندغرافُت ) او انًهٍُاسى انثشَايذ األكادًٍَ  .3

 بكانىرَىس تربُت خغرافُت  اسى انشهادج انُهائُح .4

 :انُظاو انذساسٍ  .5
 سُىٌ /يمشساخ /أخشي

 سُىٌ

 انفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ / انسُت انذراست انرابعت  انًعتًذ ذ االعتًادتشَاي .6

  انقبىل انًركزٌ / انظروف االقتصادَت واأليُُت  وانصحُت انًؤحشاخ انخاسرُح األخشي .7

  0207 -6 – 71 تاسَخ إعذاد انىصف .8

 أهذاف انبرَايح األكادًٍَ .9

 ح تىحُك يمذسج انطانة فٍ َظى انًعهىياخ انزغشافُ -1

 تعشَف انطانة تانُظى انزغشافُح واستخذاياتها تانزغشافُا  -2

 تعشَف انطانة تثعط انُظى انزغشافُح وسسى استشاتُزح يتكايهح نتضهُهها  -3

 صَادج لذسج انطانة عهً تطثُماخ َظى انًعهىياخ انزغشافُح . -4

 ح .انتضهُم انًكاٍَ فٍ َظى انًعهىياخ انزغشافُ أسانُةتًُُح لذساخ انطانة عهً  -5

تأهُم يختصٍُ فٍ يزاالخ َظى انًعهىياخ انزغشافُح واالستشعاس عٍ تعذ وتطثُماتها يٍ خالل يُهذ  -6

 دساسٍ عهًٍ رايع تٍُ انزىاَة انُظشَح وانتطثُمُح صسة االصتُاراخ انفعهُح نسىق انعًم 
صهح وتًُُح انعايح فٍ يزاالخ راخ ان واألكادًَُحتذسَة انعايهٍُ فٍ انًؤسساخ انضكىيُح وانخاصح  -7

لذساتهى يٍ خالل تُظُى وتُفُز دوساخ تذسَثُح فٍ يزاالخ َظى انًعهىياخ انزغشافُح واالستشعاس عٍ 

 تعذ وتطثُماتهًا .
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انًساهًح فٍ تعضَض استخذاو تمُُاخ َظى انًعهىياخ انزغشافُح واالستشعاس عٍ تعذ وتطثُماتهًا  -8

 إلغشاض يختهفح فٍ يُاغك يختهفح 
 

 انًطهىتح وغشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ذثشَاييخشراخ ان  .11

  االهذاف انًعشفُح  - أ
       يعشفح وفهى انطهثح تُظى انًعهىياخ انزغشافُح  -1أ

 يعشفح وفهى انطهثح تانثُاَاخ وغشق تًخُهها فٍ َظى انًعهىياخ انزغشافُح  -2أ

 زغشافُح يعشفح وفهى انطهثح تًصادس انثُاَاخ انًكاَُح فٍ َظى انًعهىياخ ان -3أ
 يعشفح وفهى انطهثح تطشَمح ادخال انثُاَاخ انًكاَُح وانىصفُح فٍ َظى انًعهىياخ انزغشافُح  -4أ
 يعشفح وفهى انطهثح تماعذج انثُاَاخ انزغشافُح  -5أ
 يعشفح وفهى انطهثح تانزىاَة انتطثُمُح نُظى انًعهىياخ انزغشافُح -6أ

 ثشَايذ نخاصح تانا ُحانًهاسات األهذاف –ب 

 تًُُح يهاساخ انطهثح تانًصطهضاخ تانهغح االَكهُضَح انخاصح تُظى انًعهىياخ انزغشافُح  – 1ب 

 تًُُح انطهثح تاستخذاو انثشيزُاخ انخاصح تُظى انًعهىياخ انزغشافُح  – 2ب 

      تًُُح يهاساخ انطالب عهً انتضهُم انًكاٍَ وانىصفٍ تُظى انًعهىياخ انزغشافُح   - 3ب 

 
 ك انتعهُى وانتعهى غشائ     

يضاظشاخ تفاعهُح تٍُ انطهثح واألستار يٍ خالل تىصَع انًادج تصىسج كايهح ويطثىعح ويمسًه عهً شكم 

، فعال عٍ   واألستاريضاظشاخ أسثىعُح يٍ تذاَح انسُح انذساسُح  ، وَتى يُالشح انًىاظُع ياتٍُ انطهثح 

تماسَش تخص  تئعذادغشافُح ، كزنك تكهُف انطهثح عشض انذساساخ انساتمح انتٍ تخص َظى انًعهىياخ انز

نغشض اعذاد تضىث ويُالشتها أياو َظى انًعهىياخ انزغشافُح ، كزنك تمسُى انطهثح عهً شكم يزايُع 

  انطهثح . 
 غشائك انتمُُى      

 َتى انتمُى وفك اِتٍ 

 يٍ خالل انضعىس انُىيٍ  -
 استُعاب انطهثح نًادج انًضاظشج .يٍ خالل انًُالشح تٍُ انطهثح نغشض يعشفح يذي  -
 يٍ خالل االيتضاَاخ انشفهُح وانتضشَشَح انُىيُح وانشهشَح  -

 انىرذاَُح وانمًُُح . األهذاف -د

 يهاساخ استخذاو َظى انًعهىياخ انزغشافُح تشسى انخشائػ  -1د         

 يهاساخ استخذاو َظى انًعهىياخ انزغشافُح تتضهُم انثُاَاخ انًكاَُح  -2د

 يهاساخ استخذاو َظى انًعهىياخ انزغشافُح تتضهُم انثُاَاخ انىصفُح  -3د

 يهاساخ استخذاو َظى انًعهىياخ انزغشافُح تانتضهُم اإلصصائٍ  -4د   
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 .انشخصٍ(األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس  )انًهاساخانًُمىنح انتأهُهُح و انًهاساخ انعايح-د 

 يخانٍ لادس عهً انتضهُم وانشسى فٍ تشيزُاخ َظى انًعهىياخ انزغشافُح  اعذاد رُم رغشافٍ -1د

 يفتش يزال نخشَزٍ انزغشافُح انعًم تذوائش انذونح كافح  -2د

 بُُت انبرَايح  .77

 اسى انًقرر أو انًساق ريز انًقرر أو انًساق انًرحهت انذراسُت
 انساعاث انًعتًذة

 عًهٍ َظرٌ

 02 02 ندغرافُتَظى انًعهىياث ا - انربعت

 
 

 انتخطُػ نهتطىس انشخصٍ .12

 

 الينطبق
 
 

  انًعهذ(األَظًح انًتعهمح تاالنتضاق تانكهُح أو  ع)وظيعُاس انمثىل  .13
 .اعتًاد ششوغ انمثىل نهطالب وفك تعهًُاخ وصاسج انتعهُى انعانٍ وانثضج انعهًٍ ) انمثىل انًشكضٌ( -1
 اٌ َزتاس انطانة انًماتهح انشخصُح . -2
 ك تانفضص انطثٍ  .اٌ َكىٌ الئ -3
 يعذل انخاَىَح انعاو . -4
 انطالح االستُعاتُح نهمسى وانكهُح . -5
 شهادج انذساسح اإلعذادَح . -6

 
 أهى يصادر انًعهىياث عٍ انبرَايح .71

 –( ، الطبعة األولى ، دار أسامة لمنشر والتهزيع ، األردن  GISبن غضبان ، فؤاد دمحم ، نظم المعمهمات الجغرافية )  .1
 .  3112عمان ، 

 –( ، دار اليازوري العممية لمنشر والتهزيع ، عمان  GISزيدي ، نجيب عبد الرحمن ، نظم المعمهمات الجغرافية ) ال .3
 . 3112األردن ، 

شرف ، دمحم إبراهيم دمحم ، نظم المعمهمات الجغرافية أسس وتدريبات ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة الجامعية لمطبع  .2
 .  3112سكندرية ، والنشر والتهزيع ، اال
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 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 تُانًعرفاألهذاف 
 ُتتانًهارااألهذاف 

 برَايحانخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت

وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 انرابعت
- 

َظى انًعهىياث 

 اندغرافُت
                 أساسٍ
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