
 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

     
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار:  الجامعة     
  كلية التربية للعلوم االنسانية:  المعهد/ ةالكلي    
  الجغرافيا:    القسم العلمي     
  ١٠/١٢/٢٠١٧:  لف تاريخ ملء الم    

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع     
                     الحصونه رائد حمود.د.أ : المعاون العلمي سما                        تحسين جاسم شنان.د.أ : رئيس القسم سما    

                                                         :  التاريخ                                                           : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق الملف من قبل     
  جامعيضمان الجودة واألداء الشعبة     
  حسن سوادي نجيبان.د.م.أ:واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  



  ١الصفحة   
  

       
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة   تحقيقها مبرهنًا عما إذا

  

 كلیة التربیة للعلوم االنسانیة/جامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .١

 الجغرافیا المركز /  علميالقسم ال .٢

او اسم البرنامج األكادیمي  .٣
 المھني 

 یاولوجمورفوجی

 یوسبكلور اسم الشھادة النھائیة  .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي

  ینطبق ال المعتمد   برنامج االعتماد .٦

 ال ینطبق المؤثرات الخارجیة األخرى  .٧

  ١٠/١٢/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٨

 أھداف البرنامج األكادیمي .٩

 مورفولوجي وتعریف الطالب على مفردات منھج كتاب الجی - ١

 االرضتعریف الطالب على أشكال سطح  - ٢

 معرفة أنواع الصخور وخصائصھا - ٣

 مورفولوجیة التي تؤثر على نشوء وتطور اشكال سطح االرضوالتعرف على العملیات الجی - ٤

 

 

  
  
 
 



  ٢الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .١٠

  االھداف المعرفیة   -  أ
  تنمیة معرفة الطالب وتطویرھا - ١أ
  ةتطویر اسالیب المعرف - ٢أ
 العمل على تشجیع الطالب لیكون عنصر فعال في المجتمع  - ٣أ
 - ٤أ
  - ٥أ
 - ٦أ

  برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
  التنمیة مھارات الطالب عن طریق معرفة االسالیب االحصائیة  – ١ب 
  ایجاد الحلول المناسبة للمشكالت – ٢ب 
         -  ٣ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

طریقة المناقشة إلیجاد جو یشجع الطالب على الشعور بالمرحلة الدراسیة وطریقة التعامل الصحیح،    
  .وتشجیع الطالب على ایجاد حلول للمشاكل التي تواجھھ 

  
  
 

 طرائق التقییم      
 .عن طریق معرفة مدى فھم الطالب للمادة - ١
 .عن طریق حب الطالب للمادة والتفاعل معھا - ٢
  لفصلیة واالسبوعیةاالمتحانات ا - ٣
 
  .الوجدانیة والقیمیة  األھداف - ج

  تشجیع الطالب على ان یكون ذو شخصیة قویة قادرة على تجاوز االخطاء - ١ج         
ً  - ٢ج   تشجیع الطالب على یكون اكثر تسامحا
  - ٣ج

 - ٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  

 
 طرائق التقییم    
  
  
  
 



  ٣الصفحة   
  

  
  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

  توظیف التقنیات االلكترونیة لزیادة المعرفة العلمیة للطالب - ١د
  لزیادة قابلیة الطالب على الفھماستخدام الصور واالشكال المتعلقة بالمادة  - ٢د
  - ٣د
 - ٤د   

 لم طرائق التعلیم والتع         

  
  
  
  
 

 طرائق التقییم          

 
 
 

 بنیة البرنامج  .١١

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

  عملي      نظري      

  ٣ مورفولوجیاوالجی  االولى

     

     
     
     
     
  
  
  
  
  
 



  ٤الصفحة   
  

 التخطیط للتطور الشخصي .١٢

 .لتوصل المستمر مع الكتب واالبحاث الجدید لتطویر االفكار وایجاد تفاسیر جدیدة للمشاكلا - ١
  التواصل مع كل ما ھو جدید عبر الشبكة العنكبوتیة - ٢

  
  
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .١٣

العالیة تحددھا ان یكون القبول في الجامعات مقتصر على الطلبة الذي یتحصلون على معدالت    
  .على ایجاد منافسھ للقبول ویشجع على رفع المستوى العلمي للطالبمما یساعد الوزارة 

  
  
  
  
  
  
  
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٤

 الكتب والمصادر العراقیة - ١
 الكتب والمصادر العربیة - ٢
 در الحكومیةالمصا -٣

  



  ٥الصفحة   
  

  

  

  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
  برنامج صة بالالخا

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ

                 اساسیا مورفولوجیاوالجی  االولى
                   

                    
                   

                    
                   

                    
                   



  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة التربیة للعلوم االنسانیة/جامعة ذي قار  المؤسسة التعلیمیة .١

 جغرافیا    المركز/  علمي القسم ال .٢

 جیومورفولوجي رمز المقرر/ اسم  .٣

 سنوي متاحةأشكال الحضور ال .٤

 ٢٠١٨- ٢٠١٧ السنة/ الفصل  .٥

 ساعة٩٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ١٠/١٢/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٧

 أھداف المقرر .٨

تھدف الى تعریف الطالب بالمادة وتفاصیلھا من خالل معرفة الصخور وانواعھا والعوامل   
  .رفولوجیة وأھم نتائجھاالمؤثرة علیھ وكذلك أشكال سطح االرض والعملیات الجیومو

 
 
 
 
 
  

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا ً مقتضیا  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھنا

 ؛.البرنامج



  ١الصفحة   
  

  
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .١٠

  ھداف المعرفیة األ - أ
  معرفة اشكال سطح االرض المتنوعة  وما العملیات التي شكلتھا وكیف نشأة وتطورت - ١أ
   - ٢أ
  - ٣أ
 - ٤أ
  - ٥أ
   - ٦أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب 
  تعلم الطالب المعرفة الخاصة بأشكال سطح االرض – ١ب
  زیادة قدرتھ على معرفة اشكال سطح االرض – ٢ب
  جعل الطالب قادر على معرفة العملیات التي أدت الى نشوء  وتطور اشكال السطح   -  ٣ب
     - ٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  طریقة المحاضرة 

  
 

 طرائق التقییم      
  

  الیومیة واالمتحانات االسبوعیة والفصلیة النشاط
  
 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  - ١ج
  - ٢ج
  - ٣ج
    - ٤ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  
 
 طرائق التقییم    



  ٢الصفحة   
  

  

 البنیة التحتیة  .١٢

 كتاب الجیومورفولوجیا ـ الكتب المقررة المطلوبة ١
كتب متنوعة تتناول اشكال سطح االرض باإلضافة الى   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

 الكتاب المقرر

              یوصى بھا   ـ الكتب والمراجع التيا
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

سطح االرض  بأشكالالرسائل واالطاریح المتعلقة 
 وكذلك البحوث العلمیة

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .١٣

 االمتحانات االسبوعیة - 
 االمتحانات الفصلیة - 
  النشاط الیومي - 
 

  ).خرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  استخدام الصور التوضیحیة - ١د
  استخدام االشكال التوضیحیة - ٢د
  - ٣د
    - ٤د

 بنیة المقرر .١١

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

 طریقة التقییم

االمتحانات االسبوعیة  المحاضرة جیومورفولوجیا مدرس ٣ ٣٠
 والشھریة

      
      
      
      
      
      



  ٣الصفحة   
  

    
  میة الماكن تتواجد فیھا اشكال متنوعة لالستفادة منھاتخصیص ساعة للدراسة المیدانیة وكذلك عمل سفرات عل

  
 

  

  

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

     
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار:  الجامعة    
  كلية التربية للعلوم اإلنسانية:  المعهد/ ةالكلي   
  الجغرافية:    القسم العلمي    
  ١٥/١١/٢٠١٧  :تاريخ ملء الملف    

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  الحصونه رائد حمود.د.أ : المعاون العلمي سما                    تحسين جاسم شنان .د.أ  : رئيس القسم سما   

                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق الملف من قبل     
  ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     



  ٤الصفحة   
  

  حسن سوادي نجيبان.د.م.أ:واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة م مديراس    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  
  

       
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق

  

 كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة –جامعة ذي قار  المؤسسة التعلیمیة .١٥

 قسم الجغرافیة المركز /  علميالقسم ال .١٦

او اسم البرنامج األكادیمي  .١٧
 المھني 

 اسس تربیة

 لجغرافیةبكالوریوس في ا اسم الشھادة النھائیة  .١٨

  :النظام الدراسي  .١٩
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي

  الجغرافیة) مدرسي (المعاییر العالمیة المعتمدة لمعلمي  المعتمد   برنامج االعتماد .٢٠

المؤثرات الخارجیة  .٢١
 األخرى 

 المكتبة  ، االنترنت

  ١٥/١١/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٢٢

 أھداف البرنامج األكادیمي .٢٣

 مترصین مخرجات التعل

 النھوض بالمستوى العلمي للطلبة في الندوات الحواریة 



  ٥الصفحة   
  

 وفق المصادر والمراجع ذات الشأن االسھام في نشر الوعي التربوي

 تشجیع مھارات التطویر الذاتي لتمكینھم من المنافسة مع اآلخرین

 اعتماد المناھج العلمیة في اعداد الطلبة 

 

  
  
 
 

 ق التعلیم والتعلم والتقییمالمطلوبة وطرائ برنامجمخرجات ال  .٢٤

  االھداف المعرفیة   -  ب
      تمكین الخریجین من تنظیم المعرفة والمعلومات واالحتفاظ بھا في ذاكرتھ تمھیدا ألستخدامھا وظیفیا - ١أ
  .تمكین الخریج على تمییز وادراك المعرفة واستیعاب مایتلقاه من معلومات- ٢أ
 .وممارستھا عملیا وربط ماتعلمھ بواقعھ الحاضر ان یكون قادر على تطبیق المعلومات - ٣أ
  تمكین الطلبة من التواصل مع المستجدات والتطورات العالمیة وربط االحداث السابقة- ٤أ
 .تنمیة قدراتھ التربویة وصوال الى طریقة ایصالھا لطالبھ - ٥أ
 .تزویده بالقدرة على التحلیل والتفسیر التاریخي لألحداث بموضوعیة - ٦أ

  برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
  .ان یكون المتخرج قادر على التفكیر العلمي والعملي– ١ب 
  لدیھ المقدرة على حل المشكالت والتفكیر بطریقة ابداعیة – ٢ب 
  تنمیة قدرتھ للعمل بروح الجماعة لتحقیق االھداف التربویة       -  ٣ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  لبة على زیارة المكتبة للحصول على معلومات اكثر حول مقررات المادةحث الط.١
اعداد تقاریر واعداد المحاضرات العلمیة ودرس المشاھدة والتطبیق في فترة (التعلیم الصفي والالصفي.٢

  ) .التطبیق 
  
 

 طرائق التقییم      
ؤولیة مع الحضور والمواضبة على المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطلبة وتحمل المس.١

  .الدوام 
  .االمتحانات النظریة والعملیة الیومیة والفصلیة والنھائیة .٢
 كتابة التقاریر والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسیة وااللتزام بالموعد المحدد لتقدیمھا.٣
  .الوجدانیة والقیمیة  األھداف - ج

  سیر واالستنتاج للنظریات التربویةحلیل والتفالمالحظة واالدراك والت - ١ج         
  وربط المعلومات المتسلسلة طبیعة المواد التربویة تمكنھ من رسم الصورة الكاملة عن - ٢ج
  تمكین الطلبة من التطویر الذاتي المستمر حتى بعد  التخرج - ٣ج

 نھم من اجتیاز االختباروربط المادة الدراسیة بالواقع لتمك زوید الطلبة بالمعلومات التربویةت- ٤ج   



  ٦الصفحة   
  

 طرائق التعلیم والتعلم     

  الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطرق توضیحیة.١
التدریبات واالنشطة في قاعة الدرس مع ارشاد الطالب الى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا .٢

  لتطویر قابلیاتھم
  ثر حول مفردات المادةاك معلوماتعلى للحصول مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة .٣
 طرائق التقییم    
  المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ مسؤولیة الحضور - 
  .االمتحانات النظریة والعملیة الیومیة والفصلیة والنھائیة -   

  موعد المحدد لتقدیمھاكتابة التقاریر والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسیة وااللتزام بال.
  
 

  
  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

  .ین الطلبة من التعرف على النظریات التربویةتمك- ١د
  ة والواقعةوربطھا باألحداث الجاری لبة للتغیرات التي حدثت في المجال التربوي الط أدراكمھارات - ٢د
  مھارات حل المشكالت من خالل الواجبات المختلفة - ٣د
زیادة مقدرة الطالب بربط  األحداث للوصول الى التشخیص الدقیق وتوسیع ذھنھ في المجال - ٤د   

 .التاریخي

 طرائق التعلیم والتعلم          

  الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطرق توضیحیة.
ات واالنشطة في قاعة الدرس مع ارشاد الطالب الى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا التدریب.٢

  لتطویر قابلیاتھم
  ثر حول مفردات المادةاك مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحصول على معلومات.٣
  
  
  
 

 طرائق التقییم          

  ملھ مسؤولیة الحضورالمشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتح - 
  .االمتحانات النظریة والعملیة الیومیة والفصلیة والنھائیة -   
 كتابة التقاریر والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسیة وااللتزام بالموعد المحدد لتقدیمھا -        

 
 

 بنیة البرنامج  .٢٥

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

  عملي      نظري      



  ٧الصفحة   
  

  /        اسس تربیة  ولى األ

     

     
     
     
     
  
  
  
  
  
 

 التخطیط للتطور الشخصي .٢٦

  تنمية قدرات الطالب يف البحث والتقصي من خالل احلث على زيارة املكتبات اسبوعيا لالطالع على املصادر اهلامة - 
  جيه وحتفيز اآلخرين والعمل على إبراز شخصية الطالب من خالل االستاذ القدوة القدرة على تو -
  تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين بفاعلية ونشاط -
  ملراد حتقيقهاملعاجلة مشكلة البحث والنتائج امتكني الطالب من كتابة البحوث والوصول اىل فرضيات  -
  
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .٢٧

  اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي -١
  اختيار رغبة الطالب من اكثر من رغبة مرتب حسب االفضلية -٢
 معدل مقرر القسم الذي يرغب فيه الطالب بالدراسة  -٣
 الطاقة االستياعبية للقسم العلمي -٤
  .الفرع األديب/ ك املتقدم شهادة اإلعدادية امتال -٥

  
  
  
  
  
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .٢٨



  ٨الصفحة   
  

 العربية واالجنبية املتوفرة يف املكتبة  املصادر الرتبوية - 
 املواقع األلكرتونية للمكتبات وبعض الروابط املعتمدة  - 
 الكتب املنهجية املتوفرة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي - 

  



  ٩الصفحة   
  

  

  

  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
   برنامجالخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
                 أساسي اسس تربیة  السنة الثالثة

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة –جامعة ذي قار  المؤسسة التعلیمیة .٩

 قسم الجغرافیة    المركز/  علمي القسم ال .١٠

 اسس تربیة رمز المقرر/ اسم  .١١

 )دوام رسمي ( بوعي ، وحضور الطالب أمر أساسي اس أشكال الحضور المتاحة .١٢

 سنوي السنة/ الفصل  .١٣

 ٦٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .١٤

 ١٥/١/٢٠١٩ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .١٥

 أھداف المقرر .١٦

 ترصني خمرجات التعلم لقسم اجلغرافية - 
 النظريات الرتبوية  تزويده مبهارات معرفية حول - 
 لرتبويةئع امتكينه من فهم االفكار والوقا - 
 وابداء رؤيته حوهلا  لفهم والتحليل للمعطيات الرتبويةتعزيز روح ا - 
 تشجيع املتميزين منهم الكمال دراستهم العليا لرفد املؤسسات خبربات اوسع - 
 اعداد باحثني اكفاء قادرين على ممارسة العمل يف املدارس املتوسطة واالعدادية - 

  

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  ً مقتضیا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا
ً عما والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرھنا

 ؛.البرنامج



   

  ١الصفحة   
  

  
  

 م والتعلم والتقییموطرائق التعلی مقررات المخرج .١٤

  ھداف المعرفیة األ - أ
  والتطورات التربویة معرفة المراحل- ١أ
  في الدراسة ابرز الشخصیات التربویة قدرة الطلبة على التمییز واالدراك المعرفي للتعرف على - ٢أ
 تزوید المتلقي بمعلومات حدیثة حول المقرر - ٣أ
 ثة للعالم تمكین الطلبة من التواصل مع التطورات الحدی- ٤أ
 اعداد الطلبة لتكون لدیھ القدرة على التھیئة للدرس - ٥أ
 تحلیلي –دفع الطالب باتجاه تفكیر نقدي   - ٦أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب 
  مادة االسس التربویة تمكین الطلبة من معرفة وفھم اساسیات– ١ب
  المقرر حث الطالب على كتابة التقاریر والبحوث في ھذا – ٢ب
  تمكین الطلبة من مھارات التحلیل والتفكیر العلمي – ٣ب
     - ٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

  والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطرق توضیحیة جدیدةالشرح  - 
التدریبات واالنشطة في قاعة الدرس مع ارشاد الطالب الى بعض المواقع االلكترونیة لالفادة منھا في  - 

  تطویر قابلیاتھم 
  .مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحصول على معلومات اكثر حول مفردات المادة - 
  
 

 طرائق التقییم      
  المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ مسؤولیة الحضور - 
  .االمتحانات النظریة والعملیة الیومیة والفصلیة والنھائیة -   

  التقاریر والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسیة وااللتزام بالموعد المحدد لتقدیمھاكتابة   - 
  
  
  
 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج

  سیر واالستنتاج التربويالمالحظة واالدراك والتحلیل والتف١ج
  وربط المعلومات المتسلسلة ة عن الطبیعة التربویة تمكنھ من رسم الصورة الكامل- ٢ج
  مكین الطلبة من التطویر الذاتي المستمر حتى بعد  التخرج ت- ٣ج
  تزوید الطلبة بالمعلومات التاریخیة وربط المادة الدراسیة بالواقع لتمكنھم من اجتیاز االختبار- ٤ج   
    

  



   

  ٢الصفحة   
  

  

 طرائق التعلیم والتعلم     

  الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطرق توضیحیة جدیدة - 
بات واالنشطة في قاعة الدرس مع ارشاد الطالب الى بعض المواقع االلكترونیة لالفادة منھا في التدری - 

  تطویر قابلیاتھم 
  .مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحصول على معلومات اكثر حول مفردات المادة - 
  
  
 
 طرائق التقییم    
  ملھ مسؤولیة الحضورالمشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتح -  - 
  .االمتحانات النظریة والعملیة الیومیة والفصلیة والنھائیة -   

  كتابة التقاریر والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسیة وااللتزام بالموعد المحدد لتقدیمھا  - 
  
  
  
  
  
  
 

  ).وظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة الت( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  مادة االسس التربویة تمكین الطلبة من معرفة وفھم اساسیات– ١ب
  حث الطالب على كتابة التقاریر والبحوث في ھذا المقرر – ٢ب
  تمكین الطلبة من مھارات التحلیل والتفكیر العلمي – ٣ب
    - ٤د



   

  ٣الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .١٦

 )االسس الرتبوية( الكتاب املنهجي  ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 )ابراهيم ناصر ( لرتبية اسس ا  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 يةاملكتبات العلمية الرصينة  واملواقع االلكرتون

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

stia.comwww.qv,kue 
www. Wikipdia.com 

  مكتبة املصطفى األلكرتونية
  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .١٧

 الحث على زیارة مكتبة الكلیة والمكتبة المركزیة في الجامعة - 
حث الطلبة على كتابة البحوث والتقاریر في مقررات المادة الدراسیة یتم من خاللھا شرح وتحلیل  - 

  ول لھابعض المشاكل وآلیة ایجاد الحل
  .وربط الماضي بالتطورات الالحقة واآلنیة  دة تتضمن التطور التربوي الحاصلمفردات جدی إضافة - 

  
  
 

  

  

 بنیة المقرر .١٥

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / لوحدة اسم ا
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

االمتحان  المحاضرة ساعة٢ مدرس ٢ 
االسبوعي 

 والفصلي
      
      
      
      
      
      



   

  ٤الصفحة   
  

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
   جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

    
  

  ذي قار:    الجامعة 
  كلية التربية للعلوم اإلنسانية:   /  المعهد
الجغرافية    :     القسم العلمي 

  15/11/2017تاريخ ملء الملف :   
  
:     التوقيع      :                                                            التوقيع

 أ.د.تحسين جاسم شنان                     اسم المعاون العلمي :  أ.د.رائد حمود الحصونه                   :     اسم رئيس القسم
  :                                                         التاريخ :                                                           لتاريخ  

                                                                             

دقـق الملف من قبل  
ضمان الجودة واألداء الجامعي     شعبة 

  واألداء الجامعي:أ.م.د.حسن سوادي نجيبان ضمان الجودة  شعبةاسم مدير
                     التاريخ     

التوقيع 
                                                                                                

        مصادقة السيد العميد                                                                                                        
  



   

  ٥الصفحة   
  

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

     
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قارجامعة :  الجامعة    
   التربية للعلوم االنسانيةكلية  : المعهد/ ةالكلي   
  لجغرافيااقسم :    القسم العلمي    
  ٢٦/١٠/٢٠١٧ملء الملف تاريخ    

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
  الحصونه رائد حمود  : المعاون العلمي سما                     تحسين جاسم شناند .م.أ  : رئيس القسم سما   

                                                                           
    

  

                                                            
                                                                             

     
  دقـق الملف من قبل     
  ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
  حسن سوادي نجيبان.د.م.أ :واألداء الجامعين الجودة ضما شعبة اسم مدير    
                     ٢٠١٧/  /التاريخ        
  التوقيع    

                                                                                                                             
          مصادقة السيد العميد 



   

  ٦الصفحة   
  

  
       

  وصف البرنامج األكادیمي        
  

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. لقصوى من الفرص المتاحة تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة ا

  

 كلیة التربیة للعلوم االنسانیة –جامعة ذي قار  المؤسسة التعلیمیة .٢٩

 الجغرافیة قسم  المركز /  علميالقسم ال .٣٠

او اسم البرنامج األكادیمي  .٣١
 المھني 

  التاریخ االسالمي 

 اریختفي ال بكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .٣٢

  :النظام الدراسي  .٣٣
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي

  طرق التدریس الحدیثة المعتمد   برنامج االعتماد .٣٤

المؤثرات الخارجیة  .٣٥
 األخرى 

 .عرض األفالم الوثائقیة ، المكتبة ، االنترنیت

  ٢٦/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٣٦

 أھداف البرنامج األكادیمي .٣٧

 ر والتحلیل بمھارات التفكیتزوید الطلبة  - أ

  .ة مع اآلخرین فسمھارات التطویر الذاتي لتمكینھم من المنا –ب 

 لتدریس التاریخ االسالمي النھوض بالمستوى العلمي للطلبة وتخریج مدرسین مؤھلین - ج

 .اإلسھام في خدمة المجتمع من خالل اشتراك الطلبة في الندوات الحواریة وورش العمل - ح

، فضال عن إعداد الباحثین  التاریخ االسالمي لمیة المتخصصة في مجال تدریس مادة إعداد المالكات الع - خ
 .في الدراسات التاریخیة لالرتقاء بمستوى البحث العلمي

 .اإلسھام في نشر الوعي التاریخي وفق المصادر والمراجع التاریخیة واعتماد المنھج العلمي في ذلك - د

  
  
 



   

  ٧الصفحة   
  

 
 طرائق التعلیم والتعلم والتقییمالمطلوبة و برنامجمخرجات ال  .٣٨

  االھداف المعرفیة   -  ت
  .و االلمام بھا االحداث التاریخیة في العصر االسالمي  معرفة  - ١أ
مجریات االحداث و ربطھا باالحداث  للتعرف علىالمعرفي  واإلدراكدرة الطلبة على التمییز ق- ٢أ

  . السابقة 
 .اضح على أساس واالسالم ان یناقش الطالب تاریخ  - ٣أ
 االحداث  التواصل مع المستجدات والتطورات الحدیثة فيتمكین الطلبة من  -٤أ
 .إعداد الطالب لتكون لدیھ القدرة على التھیئة للدرس   - ٥أ
 . تحلیلي - دفع الطالب باتجاه تفكیري نقدي  - ٦أ
  برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

   .  التاریخ االسالمي مادة  ات اسیأس وفھم معرفة تمكین الطلبة من  -  ١ب 
  . حث الطالب على كتابة التقاریر والبحوث في مجال ھذا المقرر – ٢ب 
  . التفكیر العلميالتحلیل ومن مھارات تمكین الطلبة   -  ٣ب 
  

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

األفالم الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطرق توضیحیة جدیدة ، مع عرض  - 
  ، بالتاریخ االسالمي ، إضافة إلى المصادر والمراجع الخاصة الوثائقیة داخل القاعة الدراسیة 

 .، مع إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھاالتدریبات واألنشطة في قاعة الدرس - 
  .دة مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحصول على معلومات أكثر حول مفردات الما - 
. 

  طرائق التقییم      
 .مع الحضور والمواظبة على الدوامالمشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطالب  - 
 .االمتحانات النظریة والعملیة الیومیة والفصلیة والنھائیة  - 
  . كتابة التقاریر والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسیة وااللتزام بالموعد المحدد في تقدیمھا - 
 
  .الوجدانیة والقیمیة  األھداف - ج

  .المالحظة واإلدراك والتحلیل والتفسیر واالستنتاج - ١ج         
  . تاریخ عبر العصور  التمكین الطالب من رسم الصورة الكاملة عن  - ٢ج
  .تمكین الطلبة من التطویر الذاتي المستمر حتى بعد التخرج - ٣ج

مع تمكینھم من اجتیاز االختبارات ریخیة وربط المادة الدراسیة بالواقع تزوید الطلبة بالمعلومات التا- ٤ج   
. 

 طرائق التعلیم والتعلم     

الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطرق توضیحیة جدیدة ، مع عرض األفالم  - 
  ،   المي بالتاریخ االسالوثائقیة داخل القاعة الدراسیة ، إضافة إلى المصادر والمراجع الخاصة 

 .التدریبات واألنشطة في قاعة الدرس، مع إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا - 
  .مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحصول على معلومات أكثر حول مفردات المادة  - 

 



   

  ٨الصفحة   
  

 طرائق التقییم    
سؤولیة مع الحضور والمواظبة على المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ الم - 

 .الدوام
 .االمتحانات النظریة والعملیة الیومیة والفصلیة والنھائیة  - 
  .كتابة التقاریر والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسیة وااللتزام بالموعد المحدد في تقدیمھا  - 

 
  

  
  .)الشخصيبقابلیة التوظیف والتطور  األخرى المتعلقة المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

بصورة تفصیلیة ومدى تأثیرھا على األوضاع   االحداث التاریخیة تمكین الطلبة من التعرف على  - ١د
  .العامة وعلى الناحیة االقتصادیة 

  .زیادة إدراك الطلبة للتغیرات التي حدثت في العراق  - ٢د
د من خالل إعداد جیل من المدرسین على مستوى عالي وقدرات الطلبة على إدارة البالتنمیة مھارات - ٣د

  .من الكفاءة والتأھیل 
زیادة مقدرة الطالب بربط األحداث للوصول إلى التشخیص الدقیق وتوسیع ذھنھ في المجال  - ٤د   

 .التاریخي
 طرائق التعلیم والتعلم          

  
جدیدة ، مع عرض األفالم الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطرق توضیحیة  - 

، لتحقیق  بالتاریخ االسالمي الوثائقیة داخل القاعة الدراسیة ، إضافة إلى المصادر والمراجع الخاصة 
  .الفھم الكامل للمفردات وتحسین استیعاب الطلبة

التدریبات واألنشطة في قاعة الدرس، مع إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا  - 
 .طویر قابلیاتھم لت

  .مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحصول على معلومات أكثر حول مفردات المادة  - 
  
 

  طرائق التقییم          

 
المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والمواظبة على  - 

 .الدوام
 .لفصلیة والنھائیة االمتحانات النظریة والعملیة الیومیة وا - 
  .كتابة التقاریر والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسیة وااللتزام بالموعد المحدد في تقدیمھا  - 

 
 بنیة البرنامج  .٣٩

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

  عملي      نظري      

  ٢  التاریخ االسالمي    الثانیةالمرحلة 



   

  ٩الصفحة   
  

     

     
     
     
     
  
  
  
  
  
  
 

 التخطیط للتطور الشخصي .٤٠

  
١ -  ً ،فضال تنمیة القدرات لدى الطلبة في البحث والتقصي من خالل الحث على زیارة المكتبات أسبوعیا

 .عن زیارات المتاحف والمواقع األثریة
 .براز شخصیة الطالبالقدرة على توجیھ وتحفیز اآلخرین والعمل على إ - ٢
 .اآلخرینتنمیة مھارات التعامل مع  - ٣
  إدارة الوقت بفاعلیة وتحدید األولویات مع القدرة على العمل المنظم  - ٤

  
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .٤١

  
 . اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي - 
 .بة مرتب حسب األفضلیة غاختیار رغبة الطالب من أكثر من ر - 
 .الذي یرغب فیه الطالب بالدراسة   معدل مقرر القسم - 
 .الطاقة االستیعابیة للقسم العلمي  - 
  .امتالك المتقدم شهادة اإلعدادیة الفرع األدبي  - 

  
  
  
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .٤٢



   

  ١٠الصفحة   
  

 .تبة الكلیة والقسم المكتبة المركزیة في الجامعة ومك - ١
 . المواقع االلكترونیة للكلیات والجامعات العراقیة  - ٢
 .الكتب المنھجیة المقرة من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي - ٣

  



   

  ١١الصفحة   
  

  

  

  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 تعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات ال 

/ السنة 
 المستوى

رمز 
 المقرر

  أساسي اسم المقرر
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
  برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي  التاریخ االسالمي   الثانیة المرحلة 

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 المؤسسة التعلیمیة .١٧
 كلیة التربیة للعلوم االنسانیة/ جامعة ذي قار 

 لجغرافیة قسم ا    المركز/  علمي القسم ال .١٨

  التاریخ االسالمي  رمز المقرر/ اسم  .١٩

 )دوام رسمي(ي أسبوعي ، وحضور الطالب أمر أساس أشكال الحضور المتاحة .٢٠

 ةالثانیالمرحلة  السنة/ الفصل  .٢١

  ٦٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٢٢

 ٢٦/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٢٣

 أھداف المقرر .٢٤

تدریس الطلبة االحداث التاریخیة التي مرت بھا الدولة االسالمیة و محاولة دراسة كل ما یتعلق   -  أ
 سیدة خدیجة علیھا السالم و زوجتھ ال)ص(بتاریخ الرسول االكرم محمد 

 اعطاء فكرة للطالب عن التاریخ االسالمي   -  ب
 تمكین الطالب من دراسة االحداث الماضیة و محاولة ربطھا باالحداث الحالیة  - ج
 تمكین الطالب من معرفة الحوادث الماضیة و محاولة دراسة تاثیرھا علیھ - د
 
 
  
  

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  ً مقتضیا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فر والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم ص مبرھنا

 ؛.البرنامج



   

  ١الصفحة   
  

  

  .األھداف الوجدانیة والقیمیة  - ج
  .المالحظة واإلدراك والتحلیل والتفسیر واالستنتاج لألحداث التاریخیة  - ١ج         

النظریة  من خالل ربط المعلومات  التاریخ االسالمي تمكین الطالب من رسم الصورة الكاملة عن  - ٢ج
  .المتسلسلة مع األفالم الوثائقیة والصور التي تجعل المقرر سلسلة بسیطة الفھم لدى الطالب

  .تمكین الطلبة من التطویر الذاتي المستمر حتى بعد التخرج - ٣ج

 لم والتقییموطرائق التعلیم والتع مقررات المخرج .١٨

  ھداف المعرفیة األ - أ
  .واإللمام بھا   و االحداث التاریخیة المراحل معرفة  - ١أ
  و المراحل التي مر بھا  االسالمتاریخ للتعرف على المعرفي  واإلدراكدرة الطلبة على التمییز ق- ٢أ
 .على أساس واضح   االسالمان یناقش الطالب تاریخ  - ٣أ
  .  واصل مع المستجدات والتطورات الحدیثةالتتمكین الطلبة من  -٤أ
 .إعداد الطالب لتكون لدیھ القدرة على التھیئة للدرس   - ٥أ
 . تحلیلي - دفع الطالب باتجاه تفكیري نقدي  - ٦أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب 
  .   التاریخ االسالمي مادة  ات أساسی وفھم معرفة تمكین الطلبة من  -  – ١ب
  . حث الطالب على كتابة التقاریر والبحوث في مجال ھذا المقرر – ٢ب 
  . التفكیر العلميالتحلیل ومن مھارات تمكین الطلبة   -  ٣ب 
 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطرق توضیحیة جدیدة ، مع عرض األفالم  - 

، لتحقیق   بالتاریخ االسالمي یة ، إضافة إلى المصادر والمراجع الخاصة الوثائقیة داخل القاعة الدراس
  .الفھم الكامل للمفردات وتحسین استیعاب الطلبة

التدریبات واألنشطة في قاعة الدرس، مع إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا  - 
 .لتطویر قابلیاتھم 

  .ول على معلومات أكثر حول مفردات المادة مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحص - 
.  
  
 

 طرائق التقییم      
  
المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والمواظبة على  - 

 .الدوام
 .االمتحانات النظریة والعملیة الیومیة والفصلیة والنھائیة  - 
  .ردات المادة الدراسیة وااللتزام بالموعد المحدد في تقدیمھا كتابة التقاریر والبحوث الخاصة بمف - 
 



   

  ٢الصفحة   
  

تزوید الطلبة بالمعلومات التاریخیة وربط المادة الدراسیة بالواقع مع تمكینھم من اجتیاز االختبارات - ٤ج   
. 

  

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  
الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات العلمیة وبطرق توضیحیة جدیدة ، مع عرض األفالم        - 

، لتحقیق  التاریخ االسالمي بالوثائقیة داخل القاعة الدراسیة ، إضافة إلى المصادر والمراجع الخاصة 
  .الفھم الكامل للمفردات وتحسین استیعاب الطلبة

التدریبات واألنشطة في قاعة الدرس، مع إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا  - 
 .لتطویر قابلیاتھم 

  .مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحصول على معلومات أكثر حول مفردات المادة  - 
.  
  
  
 
 طرائق التقییم    
الطالب وتحملھ المسؤولیة مع الحضور والمواظبة المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دلیل التزام      - 

 .على الدوام
 .االمتحانات النظریة والعملیة الیومیة والفصلیة والنھائیة  - 
  .كتابة التقاریر والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسیة وااللتزام بالموعد المحدد في تقدیمھا  - 
 

  ).ت األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارا( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  .على الحوار والمناقشة تطویر قدرة الطلبة - ١د
  . رھاتطویالقابلیة على تحلیل وتفسیر األحداث وتقویمھا و- ٢د
  .التفكیر المنطقي إلیجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري - ٣د
 .سلیمھا في الموعد المقررتطویر قدرة الطالب للعمل على اداء الواجبات وت   - ٤د



   

  ٣الصفحة   
  

 بنیة المقرر .١٩

الساعا األسبوع
 ت

اسم  مخرجات التعلم المطلوبة
/ الوحدة 
أو 

 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

دراسة الوضاع مكة قبیل  ٢ ١
 البعثة النبویة 

التاریخ 
 االسالمي 

 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح 

الى انتقال الزعامة في مكة  ٢ ٢
 ابناء قصي 

 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح =

 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح = بروز ھاشم في احداث مكة  ٢ ٣
 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح = بروز عبد المطلب في مكة  ٢ ٤
 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح = حملة ابرھة على الكعبة  ٢ ٥
اسرة السیدة خدیجة و  ٢ ٦

 اثرھا على احداث مكة 
 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح =

والدة السیدة خدیجة علیھا  ٢ ٧
 السالم 

 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح =

حیاة السیدة خدیجة قبل   ٢  ٨
  زواجھا من الرسول ص

 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح =

ل الرسول اوزاجھا قب  ٢  ٩
   )ص(

 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح =

 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح =  تجارة السیدة خدیجة   ٢  ١٠
 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح =  مصادر اموالھا   ٢  ١١
العمل المشترك بین   ٢  ١٢

  الرسول و السیدة خدیجة 
 قشةاألسئلة و المنا المحاضرة و الشرح =

 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح =لقاءالرسول ببعض الرھبان    ٢  ١٣
موارد انفاق اموال السیدة   ٢  ١٤

  خدیجة 
 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح =

سول من السیدة زواج الر  ٢  ١٥
  خدیجة 

 األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح =

  األسئلة و المناقشة شرحالمحاضرة و ال  =  اسباب زواجھ  ٢  ١٦
  األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح  =  روایات الزواج  ٢  ١٧
ابناء و بنات الرسول من   ٢  ١٨

  السیدة خدیجة 
  األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح  =

البعثة النبویة و موقف   ٢  ١٩
  السیدة خدیجة منھا 

  األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح  =

د الرسول قبل نزول تعب  ٢  ٢٠
  الوحي 

  األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح  =

  األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح  =  نزول الوحي على الرسول   ٢  ٢١
  األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح  =  اسالم السیدة خدیجة   ٢  ٢٢
الروایات التي نسبت   ٢  ٢٣

   الشرك للرسول 
  سئلة و المناقشةاأل المحاضرة و الشرح  =



   

  ٤الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .٢٠

 الدكتور حسني الشرهاين / اضواء على السرية النبوية  ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 الجوھرة نسب الرسول ص/ السیرة البن ھشام  - ١  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 المي كل كتب التاریخ االس - ١

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 .المواقع االلكترونیة الرصینة  - 
  .مواقع المكتبات في بعض الجامعات العالمیة - 

  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .٢١

 .الحث على زیارة مكتبة الكلیة والمكتبة المركزیة في الجامعة - 
ت المادة الدراسیة یتم من خاللھا شرح وتحلیل حث الطلبة على كتابة البحوث والتقاریر في مقررا - 

 .بعض المشاكل والیة إیجاد الحلول لھا
 .ر الحاصل في العراق إضافة مفردات جدیدة تتضمن التطو - 

  

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

     
  

  
  
  
  

الروایات المباشرة و غیر   ٢  ٢٤
  المباشرة 

  األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح    =

  األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح  =  تبشیرھا ببیت بالجنة   ٢  ٢٥
  األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح  =  على لسان جبریل  ٢  ٢٦
  األسئلة و المناقشة و الشرح المحاضرة  =  النساء    انھا سیدة  ٢  ٢٧
كثرة ذكر الرسول لھا و   ٢  ٢٨

  الثناء علیھا 
  األسئلة و المناقشة المحاضرة و الشرح  =

المحاضرة و الشرح   =  وفاة السیدة خدیجة  ٢  ٢٩
 المحاضرة و الشرح

  األسئلة و المناقشة

  األسئلة و المناقشة   =  احادیث رسول هللا فیھا  ٢  ٣٠



   

  ٥الصفحة   
  

  
  

    جامعة ذي قار :  الجامعة    
  كلية التربية للعلوم االنسانية:  المعهد/ ةالكلي   
  جغرافية :    القسم العلمي    
  ٢٧/١٠/٢٠١٧:  الملف تاريخ ملء    

  
  :   التوقيع                               :                                    التوقيع    
                  الحصونه رائد حمود.د.أ  : المعاون العلمي سما                           تحسين جاسم شنان.د.أ : رئيس القسم سما   

                                                         :  التاريخ                                                             : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق الملف من قبل     
  داء الجامعيضمان الجودة واألشعبة     
  حسن سوادي نجيبان.د.م.أ :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  
  

       
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  تحقيقها مبرهناً 

  



   

  ٦الصفحة   
  

 كلیة التربیة للعلوم االنسانیة/ جامعة ذي قار المؤسسة التعلیمیة .٤٣

 قسم الجغرافیة المركز /  علميالقسم ال .٤٤

او اسم البرنامج األكادیمي  .٤٥
 المھني 

 قلیمیةجغرافیة افریقیا واسترالیا اال

 بكالوریوس جغرافیة  اسم الشھادة النھائیة  .٤٦

  :النظام الدراسي  .٤٧
 أخرى /مقررات /سنوي 

 )كورسات(النظام الفصلي 

  ال ینطبق المعتمد   برنامج االعتماد .٤٨

المؤثرات الخارجیة  .٤٩
 األخرى 

 ال ینطبق

  ٢٧/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٥٠

 أھداف البرنامج األكادیمي .٥١

) طبیعیة وبشریة واقتصادیة(بة حول قارتي افریقیا واسترالیا، اذ تتناول المادة مواضیع متعددة توسیع افاق الطل
 ...وتبیان آلیة اعداد التقاریر حول الجوانب االقلیمیة لھم

 

 

 

 

 

  
  
 
 

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .٥٢

  االھداف المعرفیة   -  ث
   ماھیة الدراسة والتحلیل في الجغرافیة االقلیمیةلطلبة معرفة وفھم ا  - ١أ
    على الخصائص الطبیعیة والبشریة واالقتصادیة فالتعر  - ٢أ
 فھم دور الجغرافیة في تحلیل تلك الخصائص  - ٣أ

 



   

  ٧الصفحة   
  

  برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
  العرض النظري  -  ١ب 
                          التوضیح الخرائطي  -  ٢ب 
 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 المناقشة 
 المحاضرة 
 عرض االفالم الوثائقیة  

 
 طرائق التقییم      
 تقییم یومي من المناقشة 
 امتحانات شفھیة شبھ یومیھ 
 اختباران تحریریان  

 
  .الوجدانیة والقیمیة  األھداف - ج

  امثلة اختیاریة  - ١ج         
                مناقشات   - ٢ج
  تكلیف الطالب بواجبات  - ٣ج

  - ٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  حل المشكالت –التفكیر المنطقي 
  
  
 
 طرائق التقییم    

  واالمتحانات الفجائیة  اشرةباالسئلة الم
  
  
 

  
  
  .)خصيالشاألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

  - ١د
  - ٢د
  ال ینطبق                                     - ٣د
 - ٤د   



   

  ٨الصفحة   
  

 طرائق التعلیم والتعلم          

  
  القاء المحاضرات، استخدام شاشات العرض في عرض االفالم االقلیمیة، استخدام الخرائط

                                  
 

 طرائق التقییم          

 
 جائیة، االمتحانات الفصلیة، اعداد التقاریر، رسم الخرائطاالسئلة الف

 بنیة البرنامج  .٥٣

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

  عملي      نظري      

  ھساع) ٣( افریقیا واسترالیاجغرافیة  ال یوجد ولىالا
 

  ــــــ
 

     

     
     
     
     
  
  
  
  
  
 

 التخطیط للتطور الشخصي .٥٤

  ال ينطبق
  
  
  
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .٥٥



   

  ٩الصفحة   
  

  
  )االدبي والعلمي(شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها 

  
  
  
  
  
  
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .٥٦

 سلطان وعبد علي حسن اخلفافاجلغرافية االقليمية للقارات، يوسف حممد  .١
 جغرافية اسرتاليا االقليمية، آزاد حممد امني وعلي حسني الشلش .٢
 اجلغرافية العامة للقارات، انور مهدي ويوسف حيىي طعماس .٣

  



   

  ١٠الصفحة   
  

  

  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
  برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )طور الشخصيوالت

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
افریقیا جغرافیة   االولى

 واسترالیا
     * * * * * * * * * * * * اساسي

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة التربیة للعلوم االنسانیة/ جامعة ذي قار  المؤسسة التعلیمیة .٢٥

 قسم الجغرافیة    المركز/  علمي القسم ال .٢٦

 افریقیا واسترالیاجغرافیة  رمز المقرر/ اسم  .٢٧

 ال ینطبق أشكال الحضور المتاحة .٢٨

 االولىالسنة الدراسیة  –الفصل االول  السنة/ الفصل  .٢٩

 ساعة ) ٣٠( )الكلي(سیة عدد الساعات الدرا .٣٠

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٣١

 أھداف المقرر .٣٢

 ) طبیعیة وبشریة واقتصادیة(توسیع افاق الطلبة حول قارتي افریقیا واسترالیا، اذ تتناول المادة مواضیع متعددة 
 ...وتبیان آلیة اعداد التقاریر حول الجوانب االقلیمیة لھم

 
  
  

  

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  ً مقتضیا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھنا

 ؛.مجالبرنا

 التعلیم والتعلم والتقییموطرائق  مقررات المخرج .٢٢



   

  ١الصفحة   
  

  ھداف المعرفیة األ - أ
   معرفة وفھم الطلبة ماھیة الدراسة والتحلیل في الجغرافیة االقلیمیة  - ١أ
  التعرف على الخصائص الطبیعیة والبشریة واالقتصادیة    - ٢أ
 فھم دور الجغرافیة في تحلیل تلك الخصائص  - ٣أ

 

   .ررمقالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب 
  العرض النظري  -  ١ب 
  التوضیح الخرائطي                          -  ٢ب 
 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 المناقشة 
 المحاضرة 
 عرض االفالم الوثائقیة  

 
 طرائق التقییم      
 تقییم یومي من المناقشة 
 امتحانات شفھیھ شبھ یومیھ 
 اختباران تحریریان  

  
 
  .والقیمیة  األھداف الوجدانیة - ج

  امثلة اختیاریة  - ١ج          
  مناقشات                 - ٢ج
  تكلیف الطالب بواجبات  - ٣ج

 - ٤ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  القاء المحاضرات، استخدام شاشات العرض في عرض االفالم االقلیمیة، استخدام الخرائط

 
 طرائق التقییم    
  

  حانات الفصلیة، اعداد التقاریر، رسم الخرائطالقاء المحاضرات، االمت
 



   

  ٢الصفحة   
  

  

 البنیة التحتیة  .٢٤

 ال تنطبق ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

اجلغرافية االقليمية للقارات، يوسف حممد سلطان وعبد علي حسن  .١  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢
 اخلفاف

 جغرافية اسرتاليا االقليمية، آزاد حممد امني وعلي حسني الشلش .٢
 اجلغرافية العامة للقارات، انور مهدي ويوسف حيىي طعماس .٣

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 اجلغرافيا االقليمية 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  امثلة اختیاریة - ١د
                               مناقشات   - ٢د
  تكلیف الطالب بواجبات    - ٣د
    - ٤د

 بنیة المقرر .٢٣

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

الموقع والمساحة   باحثین وباحثات ٦ ٢- ١
 والتقسیم االداري

المحاضرة 
 والمناقشة

 اسئلة شفھیة

اكتشاف القارة  باحثین وباحثات ٦ ٤- ٣
والنطاقات التضاریسیة 

 الرئیسیة

المحاضرة 
 المناقشةو

 اسئلة شفھیة

المناخ والعوامل  باحثین وباحثات ٦ ٦- ٥
 المؤثرة علیھ

المحاضرة 
 والمناقشة

 اسئلة شفھیة

الموارد المائیة والنبات  باحثین وباحثات ٦ ٨- ٧
 الطبیعي

المحاضرة 
 والمناقشة

 اسئلة شفھیة

المحاضرة  التربة وانواعھا باحثین وباحثات ٦ ١٠- ٩
 والمناقشة

 ةاسئلة شفھی

المحاضرة  السكان باحثین وباحثات ٦ ١٢- ١١
 والمناقشة

 اسئلة شفھیة

المحاضرة  النشاط االقتصادي باحثین وباحثات ٦  ١٤- ١٣
 والمناقشة

 اسئلة شفھیة

طرق النقل  باحثین وباحثات ٣  ١٥
 والمواصالت

المحاضرة 
 والمناقشة 

 اسئلة شفھیة 



   

  ٣الصفحة   
  

 استخدام االنرتنت للولوج اىل القارة ومعرفة جوانبها الطبيعية والبشرية مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .٢٥

    
  السفرات المیدانیة وزیارة القاره

 
  

 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
ــهاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي     جـــ

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

     
  

  
  
  
  
  
  

  ذي قار:  الجامعة    
  علوم االنسانيةالتربية للكلية : المعهد/ ةالكلي   

   اإلنسانيةعلوم 
  الجغرافيا:   القسم العلمي    
   ٢٩/١١/٢٠١٧: يخ ملء الملف تار    

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    رائد حمود الحصونه.د.أ : المعاون العلمي سما                         تحسين جاسم شنان.د.أ: رئيس القسم سما   

                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق الملف من قبل     



   

  ٤الصفحة   
  

  داء الجامعيضمان الجودة واألشعبة     
  حسن سوادي نجيبان.د.م.أ :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  
  

       
  وصف البرنامج األكادیمي        

  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  تحقيقها مبرهناً 

  

 كلية الرتبية اإلنسانية/ جامعة ذي قار   المؤسسة التعلیمیة .٥٧

 الجغرافیا المركز /  علميالقسم ال .٥٨

او اسم البرنامج األكادیمي  .٥٩
 المھني 

لزراعةة ادة جغرافوصف البرنامج االكادیمي لما   
 

 البكلوریوس  اسم الشھادة النھائیة  .٦٠

  :النظام الدراسي  .٦١
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي

  )NCATE المعتمد   برنامج االعتماد .٦٢

المؤثرات الخارجیة  .٦٣
 األخرى 

 التطبیق في المدارس الثانویة والمتوسطة

  ٢٩/١١/٢٠١٧ تاریخ إعداد الوصف  .٦٤

 أھداف البرنامج األكادیمي .٦٥

 . طلبة كیفیة أحتواء الظاھرة المراد دراستھا من خالل تكوین صور ذھنیة فوتوغرافیة تعریف ال - ١



   

  ٥الصفحة   
  

  تكوین التربةما ھي العوامل التي ساھمت في  - ٢

 النتاج الزراعي سابقا وحالیاالمقارنھ بین - ٣

 .اتنمیة مھارات التفكیر الخاصة بالكیفیة التي بموجبھا یتم نجاح المنتوج الزراعي كما ونوع - ٤

 . تنمیة مھارات اعداد التربة للزراعة - ٥

  .البحث والتقصي عن مشاكل تدھور االنتاج الزراعي - ٦

 
 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .٦٦

  االھداف المعرفیة   -  ج
       . .متطلبات نمو المحاصیلدراسة   - ١أ
تي تزرع في منطقة ما واخرى تختلف عنھا في منطقة أھم المحاصیل الیتمكن الطالب  من معرفة  - ٢أ

  .ال تقع على نفس دائرة العرض
 .معرفة دور العوامل البشریة فیالتنمیة الزراعیة٣أ
 محصول القمح ومتطلباتھدراسة  - ٤أ
 محصول القطن ومتطلباتھدراسة  - ٥أ
 الثروة الحیوانیة ومشاكلھادراسة  - ٦أ
  برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

  تكوین التربة تمكین الطالب من معرفة اثر العوامل الطبیعیة في  – ١ب 
  .المحاصیل اقتصادیا وغذائیامعرفة اھمیة  – ٢ب 
  .اثر المحاصیل الموردة من الخارج على المحصول المحلي  -  ٣ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة االستجواب - ١
  طریقة المناقشة - ٢
  محاضرةطریقة ال - ٣

 
 طرائق التقییم      

  
  )والقیمة الفعلیة لعدد مشاركات  الطالب(استجواب مباشر  - ١
  امتحانات تحریریة - ٢
  . اسئلة  فكریة ضمن الدرس لتحدید الفروق الفردیة  - ٣

 
  .الوجدانیة والقیمیة  األھداف - ج

  في العالم. بغیره من الدولتدني انتاج المحاصیل في العراق فیما اذا قورن اسباب   - ١ج         
  .دراسة مقدار الواردات الزراعیة والصادرات  كفاح  - ٢ج
 .   .استصالح االراضي  ھو السبیل االھم في تنمیة الزراعیة بدعم حكومي - ٣ج
 طرائق التعلیم والتعلم     



   

  ٦الصفحة   
  

  طریقة االستجواب
  المناقشة 

  التقاریر العلمیة 
 .فردات ونقل ارائھم الى الطلبة المداولة مع بقیة االساتذه لبعض الم

 طرائق التقییم    
  فصلیة تحریریة االمتحانات 

  ) كوز(یومیة/ امتحانات 
 

  
  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 

  .ثانویة والمتوسطةالتدریس  في المدارس ال تخریج الطلبة ولدیھم القدرة  - ١د
  . .معرفة مراحل تھیئة االرض لزراعة بعض المحاصیل قدرة الطلبھ على  - ٢د
 من معرفة مراحل تأخر المحاصیل  تمكین الطلبة - ٣د

 طرائق التعلیم والتعلم          

  االستجواب 
  المحاصرة 

  .تقاریر حول مفردات بعض المقرر 
 

 بنیة البرنامج  .٦٧
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

  عملي      نظري      

 ......... ٣ الزراعةجغرافیھ   3H الثالثة
 

 التخطیط للتطور الشخصي .٦٨
 ب والنتيجة بوجود الظاهرات تطوير ملكه تفكري الطالب يف صياغة افكار من العالقات اليت يراها يف حميطه  وتبويبها من اجل معرفة السب

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .٦٩

ازون. القبول املركزي      املعلمون ا

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج

 أطلس العامل .االنرتنت / مكتبة الكلية / مكتبة القسم /  الكتب 

  



   

  ٧الصفحة   
  

  

  مخطط مھارات المنھج

 ع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییمیرجى وض

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
  برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
جغرافیة  3H الثالثة

 الزراعة
                 أساسي



   

  ٨الصفحة   
  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 كلیة التربیة االنسانیة المؤسسة التعلیمیة .٣٣

 الجغرافیا    المركز/  علمي القسم ال .٣٤

  3G رمز المقرر/ اسم  .٣٥

 الحضور والغیاب أشكال الحضور المتاحة .٣٦

 السنھ السنة/ الفصل  .٣٧

 ٣ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٣٨

 ٢٩/١١/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٣٩

 أھداف المقرر .٤٠

 . تعریف الطلبة كیفیة أحتواء الظاھرة المراد دراستھا من خالل تكوین صور ذھنیة فوتوغرافیة  -١

 . التربة ما ھي العوامل التي ساھمت في تكوین  -٢

 مشاكل التربة-٣

 كم ونوع انتاج المحاصیل على مستوى العراق -٤

 التنمیة البشریة واثرھا  في زراعة المحاصیل   -٥

  ما ھیة المشاكل التي تؤثر على الثروة البشریة-٦
 

 ً ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا مقتضیا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھنا

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .٢٦



   

  ٩الصفحة   
  

  

  ھداف المعرفیة األ -أ
 .      اھمیة الزراعة  دراسة -١أ
  لالنتاج الزراعيیتمكن الطالب  من معرفة اھم العوامل المحددة  -٢أ
  .والعوامل وراء ذلك . .تحدید كمیات انتاج محصول القمح واھم الدول المصدرة لھذا المحصول   -٣أ
 دراسة العوامل السیاسیة -٤أ
  ةالعوامل االجتماعیدراسة  -٥أ
  العوامل البایولوجیةدراسة  -٦أ
    
   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب 

  .مراحل زراعة المحاصیل – ١ب
  متطلبات نمو المحاصیل – ٢ب
  اھم انواع البذور والمبیدات  ٣ب
   تأثیر التغیر المناخي   - ٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  االستجواب

 المناقشة
 تقییم طرائق ال     

  
  أمتحان تحریري

  أمتحان كوز
  یومیةال ركةالمشا

 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

   
       
  تدني انتا ج المحاصیلاسباب   -١ج         

  .المحاصیل التي تنجح زراعتھا في العراق  -٢ج
  . اثر التغیرات المناخیة في زراعة المحاصیل  ٣ج

 .لمشتركة  وامكانیة تحقیق ذلك على المستوى االقلیمي االسیوي اسباب نجاح السوق االوربیة ا - ٤ج   
       

 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  قدرت الطالب على تدریس مادة الزراعة في الثانویات - ١د
  اصیلقدرة الطالب على زراعة بعض المح- ٢د
  قدرتھ على تحدید نوع االفات والحشرات التي تصیب المحاصیل - ٣د
   



   

  ١٠الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .٢٨

  ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ٢

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 

   مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
  
 طویر المقرر الدراسي خطة ت .٢٩

  .مصادر اخرى لتعزیز المقرر+ اعتماد السفرات المیدانیة   
  
  
  
 

  

  

 بنیة المقرر .٢٧

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعلم اھمیة الزراعة  ٢ االول
والمراكز الزراعیة 

 االولى 

المناقشة  اھمیة الزراعة
 جوابواالست

امتحان یومي 
اجابة الطلیة +

الشفھیة 
مشاركة (

 )الطالب 
تحدید انواع مناھج  ٢ الثاني

 الجغرافیة الزراعیة
مناھج الجغرافیة 

 الزراعیة
المناقشة 

 واالستجواب
مشاركات 

الطلبة 
واجاباتھم 

حول االسئلة 
 التي تطرح

كیف تؤثر العوامل  ٢ الثالث
الطبیعیة في 

 المحاصیل الزراعیة

 امتحان یومي  االستجواب امل الطیعیةالعو


