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 وصف البرًبهح األكبدَوٍ        

 

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

 و١ٍخ اٌزوث١خ األٍب١ٍخ /عبِؼخ ك٠بٌٝ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌغغواف١ب / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .2

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ
 عغواف١ب -روث١خ أٍب١ٍخ 

 عغواف١ب –أٍب١ٍخ ثىبٌٛه٠ًٛ روث١خ  اٍُ اٌْٙبكح إٌٙبئ١خ .4

 :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .5
 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ

 فٍٖٟ وٛهٍبد

 ارؾبك اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ اٌّؼزّل ثؤبِظ االػزّبك .6

 ٚىاهح اٌزقط١ٜ –ٚىاهح اٌزوث١خ  اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ .7

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك إٌٛف .8

ٌل٠ٗ ِٙبهاد اٍزقلاِٙب فٟ : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّب ثبٌّؼٍِٛبد االر١خ ٚاْ رىْٛ أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

 ِْىالرٗ اٌؾ١بر١خ

 اػلاك ِؼ١ٍّٓ عبِؼ١١ٓ ٠ّزٍىْٛ اٌّٙبهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌالىِخ ٌزله٠ٌ ِبكح اٌغغواف١ب -1

 ر١ّٕخ االرغب٘بد اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطٍجخ ثّب ٠ّىُٕٙ ِٓ رط٠ٛو للهارُٙ اٌنار١خ فٟ كهاٍزُٙ اٌؼ١ٍب -2
 

 ا٠خ ِْىٍخ ػ١ٍّخ ٚؽٍٙب ثبٍٍٛة ػٍّٟ ١ٍٍُاوَبة اٌطٍجخ اٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌٍزؼبًِ ِغ  -3

 اوَبة اٌطٍجخ و١ف١خ اثزىبه اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرط٠ٛو٘ب الٍزقلاِٙب فٟ رله٠ٌ ِبكح اٌغغواف١ب -4

 رط٠ٛو ٚرؾل٠ش إٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي اٌغغواف١ب -5

 اٌزؼبْٚ ِغ الَبَ اٌى١ٍخ وبفخ فٟ ١ٕبٔخ ٚرط٠ٛو اعٙيح اٌؾبٍٛة ثٖفخ كٚه٠خ َِٚزّوح -6

رْغ١غ اٌؾٚٛه ٚاٌّْبهوخ فٟ اٌّؤرّواد ٚإٌلٚاد اٌؼ١ٍّخ ِٓ اعً اٌزؼوف ػٍٝ اؽلس اٌَّزغلاد  -7

 فٟ ٛوائك اٌزله٠ٌ ٚرط٠ٛو اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ِٛاك االفزٖبٓ
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 اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .11

  اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ - أ
ا١ٌّلأٟ , عغواف١خ لبهح اٍزوا١ٌب, اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ, عغواف١خ  اٌغغواف١ب ) اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ ٚاٌؼًّ  -1أ

اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ, اٌقوائٜ ٚاٌؼًّ ا١ٌّلأٟ, اٌغغواف١خ اٌجْو٠خ, عغواف١خ اٌزوث١خ, عغواف١خ لبهح ا١ٍب, 

ع١ّٛهفٌٛٛعٟ, عغواف١خ لبهح افو٠م١ب, عغواف١خ كٚي اٌغٛاه, عغواف١خ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ, عغواف١خ اٌجؾبه 

ّؾ١طبد , عغواف١خ لبهح اٚهثب, عغواف١خ اٌيهاػخ, عغواف١خ اٌَىبْ, عغواف١خ إٌّبؿ ٚإٌّبؿ ٚاٌ

اٌزطج١مٟ, عغواف١خ اٌؼواق, ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ, اٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خ, عغواف١خ لبهح اِو٠ىب 

ٛٓ اٌّْب١ٌخ, عغواف١خ االهاٟٙ اٌغبفخ, االؽٖبء اٌغغوافٟ, عغواف١خ االٍز١طبْ اٌو٠فٟ, ٖٔ

عغواف١خ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ, عغواف١خ إٌمً ٚاٌزغبهح, ِٕٙظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ )اٌغغوافٟ( , اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس, 

عغواف١خ لبهح اِو٠ىب اٌالر١ٕ١خ, اٌغغواف١خ ا١ٌَب١ٍخ, عغواف١خ اٌّلْ, ٛوائك رله٠ٌ ِزقٖٖخ, اٌفىو 

 %542217( ٚؽلح ٚثَٕجخ 91اٌغغوافٟ, ثٛالغ )

إٌفٌ)إٛي روث١خ, اٌزؼ١ٍُ, ػٍُ إٌفٌ, اٌٖؾخ  إٌف١َخ, االهّبك اٌزوثٛٞ ,ِٕب٘ظ روث١خ ٚػٍُ -2أ  

اٌجؾش, اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ ,ٛوائك اٌزله٠ٌ اٌؼبِخ, اٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخ, إٌّب٘ظ ٚاٌىزت اٌّله١ٍخ, االكاهح 

 %282916( ٚؽلح ٚثَٕجخ48ٚاالّواف اٌزوثٛٞ, اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ)اٌزطج١ك(, ثٛالغ)

خ ػبِخ)ؽبٍجبد ,ٌغخ ػوث١خ, اٌزوث١خ االٍال١ِخ, ؽمٛق أَبْ, اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ,اٌل٠ّموا١ٛخ صمبف -3أ

( 166% ,ػٍّب اْ اعّبٌٟ اٌٛؽلاد اٌىٍٟ )162867( ٚؽلح ٚثَٕجخ28,اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ ٚاٌٖؾ١خ( ثٛالغ)

 ٚؽلح.
  
 اٌّٙبهاد اٌقبٕخ ثبٌّٛٙٛع . –ة 

 رؼ١ٍُ ِبكح اٌغغواف١ب ٌّوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االٍبً. – 1ة 

 ثٕبء ٍزوار١غ١بد رؼ١ٍُ ِٕبٍجخ ٌّوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االٍبً. – 2ة 

      ثٕبء افزجبهاد ِبكح اٌغغواف١ب ٌزم٠ُٛ رؾ١ًٖ رالِنح اٌزؼ١ٍُ االٍبً.  - 3ة 

 ١ُ ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االٍبً.ر١ّٕخ اٌملهاد اٌنار١خ فٟ رط٠ٛو للهارُٙ ثزؼ١ٍُ ِبكح اٌغغواف١ب ٌزؼٍ -4ة       
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

)ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح ,إٌّبلْخ, االٍزغٛاة, االٍزىْبف ,ٛوائك فبٕخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّفب١ُ٘ اٌْبئؼخ( ٘نا  -1

 ِب٠قٔ اٌزوث١خ إٌظو٠خ.

 )ٛو٠ك اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌّغّٛػبد اٌٖغ١وح( ف١ّب ٠قٔ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ. -2

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 % اِزؾبٔبد ف١ٍٖخ ,٠ؤفن  ثٕظو االػزجبه اٌّٛاظجخ ٚاٌّْبهوخ.41 -1
 % افزجبهاد ٔٙب٠خ اٌفًٖ.61 -2
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 ِٙبهاد اٌزفى١و : ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و اٌقبٕخ ة: -ط

 اٌزفى١و إٌبلل -1ط         

 اٌزفى١و االثلاػٟ-2ط

 ِٙبهاد اٌزٛإً-3ط

 اٌلها١ٍخ اٌّقزٍفخاٛو رفى١و فبٕخ ثبٌّٛاك -4ط   
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اٌطو٠ك اٌْبئؼخ: كِظ ر١ّٕخ ٚرؼ١ٍُ ػ١ٍّخ اٌزفى١و ّٙٓ اٌّٛاك اٌلها١ٍخ اٌّقزٍفخ ثّلٜ ِب٠زؼٍك ثّبكح 

 اٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخ ف١غوٞ رؼ١ٍّٙب ثْىً ِجبّو ٕٚو٠ؼ:.

 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اٌفًٖربرٟ ّٙٓ اِزؾبٔبد ٖٔف اٌف١ٍٖخ ٚٔٙب٠خ 

 

 

 
 

 

األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزؤ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 .اٌْقٖٟ(

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطٍجخ ٌزؼ١ٍُ رالِنح ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االٍبً ٌّٛاك اٌغغواف١ب.-1ك

 ر١ّٕخ لبث١ٍبد اٌطٍجخ فٟ ر١ّٕخ اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخ ٌلٜ رالِنح ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االٍبً. -2ك

 ر١ّٕخ للهاد فٟ افزجبهاد رم١ٌ اٌملهاد اٌغغواف١خ اٌّزؼٍّخ ٌلٜ رالِنح اٌزؼ١ٍُ االٍبً.-3ك

 -4ك   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 اٌزله٠ت )اٌزطج١ك اٌفوكٞ(ػٓ ٛو٠ك ِبكح ٛوائك اٌزؼ١ٍُ اٌؼبِخ, 

 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ          

 
 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ -1
 اٌّالؽظخ اٌّجبّوح -2

 

  ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .11
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اٌّوؽٍخ 

 اٌلها١ٍخ 
هِي اٌّموه أٚ 

 اٌَّبق

  اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق

 ػٍّٟ    ٔظوٞ      

 األٌٚٝ
Univ1101 Human rights 2 - 

 Univ1102 األٌٚٝ
Islamic Education I 2 - 

 Univ1103 األٌٚٝ
Arabic I 2 - 

 Univ1104 األٌٚٝ
Islamic Education  II 2 - 

 Univ1105 األٌٚٝ
English I 2 - 

 Univ1106 األٌٚٝ
Computer I 1 1 

 Coll 1201 األٌٚٝ
General Psychology 

3 - 

 Coll 1202 The basis of education األٌٚٝ
2 - 

 Coll 1203 Developmental Psychology األٌٚٝ
3 - 

 Coll 1204 principals of Education األٌٚٝ
3 - 

 - Geo 1301 Aerial photographs and field work 2,5 األٌٚٝ

 Geo 1302 The continent of Australia's األٌٚٝ

geographical 2 - 

 Geo1303 األٌٚٝ
Natural geographical 2 - 

 Geo 1304 األٌٚٝ
Natural Resources Geography 2 - 

 Geo 1305 األٌٚٝ
Iraq's ancient history  2 - 

 Geo 1306 األٌٚٝ
Maps and field work 2,5 - 

 Geo 1307 األٌٚٝ
Human geography 2 - 

 Geo 1308 األٌٚٝ
Soil Geography 2 

- 
 

 - Geo1309 Asia geographical 2 االٌٚٝ

 Univ2107 اٌضب١ٔخ
Arabic II 2 - 

 Univ2108 اٌضب١ٔخ
Computer II 1 1 

 Univ2109 Health and Enviroment اٌضب١ٔخ

Education 2 - 

 Univ2110 اٌضب١ٔخ
English II 2 - 
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 Univ2111 اٌضب١ٔخ
Democracy 2 - 

 Coll 2205 Educational Psychology اٌضب١ٔخ
3 - 

 Coll 2206 Mental Health اٌضب١ٔخ
2 - 

 Coll 2207 Educational guidance اٌضب١ٔخ
2 - 

 Coll 2208 Educational Statistics اٌضب١ٔخ
3 - 

 Geo 2310 اٌضب١ٔخ
Jameorvologi 2 - 

 Geo 2311 Geography of the continent of Africa اٌضب١ٔخ
2 - 

 Geo 2312 Geographical neighbors اٌضب١ٔخ
2 - 

 Geo 2313 Arab world Geography اٌضب١ٔخ
3 - 

 Geo 2314 Seas and oceans Geography اٌضب١ٔخ
2 - 

 Geo 2315 Date Rachedi and Amor اٌضب١ٔخ
2 - 

 Geo 2316 The continent of Europe Geography اٌضب١ٔخ
2 - 

 Geo 2317 Agricultural geographical اٌضب١ٔخ
2 - 

 Geo2318 Population Geography اٌضب١ٔخ
2 - 

 Geo2319 Climate Geography and Climate اٌضب١ٔخ

Applied 2,5 

- 
- 

 
 Univ3112 اٌضبٌضخ

Arabic III 2 - 

 Univ3113 اٌضبٌضخ
Computer III 1 1 

 - Coll 3209 Research Methods 3 اٌضبٌضخ

 - Coll 3210 TMS 2 اٌضبٌضخ

 - Coll 3211 Measurement and Evaluation 2 اٌضبٌضخ

 - Coll 3212 General methods of teaching 2 اٌضبٌضخ

 Coll 3213 Viewing - 4 اٌضبٌضخ

 Geo 3320 Iraq Geography اٌضبٌضخ
2 - 
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 Geo 3321 Geographic Information systems اٌضبٌضخ
2 - 

 Geo 3322 Industrial geographical اٌضبٌضخ
2 - 

 Geo 3323 North American continent اٌضبٌضخ

geographic 2 - 

          Geo 3324 Drylands geographical اٌضبٌضخ
2 - 

 Geo 3325 Geographical statistics اٌضبٌضخ
2  

 Geo 3326 Rural settlement geography اٌضبٌضخ
2 - 

 Geo 3327 Geographical texts in English اٌضبٌضخ
2 - 

 Geo 3328 Transport and trade geography اٌضبٌضخ
2 - 

 Geo 3329 Research Methodology اٌضبٌضخ

(geographical) 2 - 

 Geo3330 Environment and Pollution اٌضبٌضخ
2 - 

 Geo3331 Latin America continent اٌضبٌضخ

Geography 2 - 

 Univ4114 اٌواثؼخ
Computer IIII 1 1 

 Univ4115 اٌواثؼخ
Arabic IIII 2 - 

 Coll 4214 Curricula and textbooks اٌواثؼخ
2 - 

 Coll 4215 Educational Administration اٌواثؼخ

and direction 
2 - 

 Coll 4216 Application اٌواثؼخ
12 - 

 -            Geo4332 Geo- political 2 اٌواثؼخ
 Geo4333 Urban Geography اٌواثؼخ

2            
- 

 
 Geo4334 Specialized teachical methods اٌواثؼخ

3           
- 

 
 Geo4335 Geographical thought اٌواثؼخ

2           
- 

 
 -           Geo4336 Research Project Graduation 3 اٌواثؼخ

  

 اٌزقط١ٜ ٌٍزطٛه اٌْقٖٟ -13
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 مراجعة اخلطوات السابقة وسلرجاهتا -1

 االطالع على ادلستجدات من الكتب والدوريات وشبكة ادلعلومات يف رلاؿ االختصاص -2

 التحديث الدوري )السنوي( خلطط التدريس ادلعتمدة. -3
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 اٌّؼٙل(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚٙغِؼ١به اٌمجٛي  -14

 
 ادلعدؿ التنافسي ادلعتمد على الرغبة. –الفرع العلمي  -الشهادة االعدادية

 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِٖبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ -15

 الكتب ، الدوريات، الرسائل اجلامعية ، شبكة ادلعلومات الدولية،اخلربة الشخصية للقائم بتدريس ادلقرر الدراسي.
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 هخطط ههبراث الوٌهح

 البرًبهح الخبضعت للتقُُنَرخً وضع اشبرة فٍ الوربعبث الوقببلت لوخرخبث التعلن الفردَت هي 

 هخرخبث التعلن الوطلىبت هي البرًبهح 

رهز  السٌت / الوستىي

 الوقرر
 أسبسٍ اسن الوقرر

أم 

 اختُبرٌ

 ُتالوهبراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برًبهح الخبصت ببل

األهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت براث العبهت الوه

الوهبراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقببلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1101 Human rights ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1102 Islamic Education I ٍأسبس √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1103 Arabic I ٍأسبس √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1104 Islamic Education  II ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1105 English I ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1106 Computer I ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Coll 1201 General Psychology ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Coll 1202 The basis of education ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 Coll 1203 Developmental األٌٚٝ

Psychology 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Coll 1204 principals of Education االٌٚٝ

 االولً
Geo 1301 

Aerial photographs and field 

work 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ أسبسٍ

 األٌٚٝ

 

Geo 1302 The continent of Australia's 

geographical  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ أسبسٍ

 √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo1303 Natural geographical االولً

 Geo 1304 Natural Resources األٌٚٝ

Geography 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ  Geo 1305 Iraq's ancient history األٌٚٝ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 1306 Maps and field work األٌٚٝ

 Geo 1307 األٌٚٝ
Human geography ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 Geo 1308 األٌٚٝ
Soil Geography 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ
 

 Geo1309 االٌٚٝ

Asia geographical 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ
 

 Univ2107 اٌضب١ٔخ
Arabic II ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 
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 Univ2108 اٌضب١ٔخ
Computer II ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

 

 Univ2109 Health and Enviroment اٌضب١ٔخ

Education 
 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 
 Univ2110 اٌضب١ٔخ

English II 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ
 

 

  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ
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 Univ2111 اٌضب١ٔخ
Democracy ٍأسبس √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ أسبسٍ Coll 2205 Educational Psychology اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Coll 2206 Mental Health ضب١ٔخاٌ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Coll 2207 Educational guidance ضب١ٔخاٌ

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Coll 2208 Educational Statistics ضب١ٔخاٌ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 2310 Jameorvologi ضب١ٔخاٌ

 Geo 2311 Geography of the continent اٌضب١ٔخ

of Africa 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 2312 Geographical neighbors ضب١ٔخاٌ
 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 2313 Arab world Geography ضب١ٔخاٌ
 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 2314 Seas and oceans Geography ضب١ٔخاٌ
 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 2315 Date Rachedi and Amor ضب١ٔخاٌ
 

 Geo 2316 The continent of Europe اٌضب١ٔخ

Geography 
 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ
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 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 2317 Agricultural geographical اٌضب١ٔخ
 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo2318 Population Geography اٌضب١ٔخ
 

 Geo2319 Climate Geography and ضب١ٔخاٌ

Climate Applied 
 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 

 Univ3112 اٌضبٌضخ
Arabic III ٍأسبس √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 Univ3113 اٌضبٌضخ

Computer III 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ أسبسٍ

 √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Coll 3209 Research Methods اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Coll 3210 TMS ضبٌضخاٌ

 Coll 3211 Measurement and اٌضبٌضخ

Evaluation 

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 Coll 3212 General methods of ضبٌضخاٌ

teaching 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Coll 3213 Viewing ضبٌضخاٌ

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 3320 Iraq Geography ضبٌضخاٌ
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 Geo 3321 Geographic Information ضبٌضخاٌ

systems 
 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 3322 Industrial geographical ضبٌضخاٌ
 

 Geo 3323 North American continent ضبٌضخاٌ

geographic 
 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ          Geo 3324 Drylands geographical اٌضبٌضخ
 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 3325 Geographical statistics ضبٌضخاٌ
 

 √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo 3326 Rural settlement geography ضبٌضخاٌ

 Geo 3327 Geographical texts in ضبٌضخاٌ

English 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 Geo 3328 Transport and trade ضبٌضخاٌ

geography 

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ

 Geo 3329 Research Methodology ضبٌضخاٌ

(geographical) 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo3330 Environment and Pollution ضبٌضخاٌ

 Geo3331 Latin America continent اٌضبٌضخ

Geography 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ
 

 Univ4114 واثؼخاٌ
Computer IIII ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 Univ4115 اٌواثؼخ

Arabic IIII ٍأسبس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Coll 4214 Curricula and textbooks اٌواثؼخ
 

 Coll 4215 Educational اٌواثؼخ

Administration and 

direction 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Coll 4216 Application اٌواثؼخ
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo4332 Geo- political واثؼخاٌ
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo4333 Urban Geography اٌواثؼخ

 √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo4334 Specialized teachical methods واثؼخاٌ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo4335 Geographical thought واثؼخاٌ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أسبسٍ Geo4336 Research Project Graduation واثؼخاٌ
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 الورحلت االولً
 

 وصف المقرر

 التعلم ستفادة القصو  من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

 قسم اجلغرافية/ مواد ثقافية  ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية االسالمية /  رمز ادلقرر/ اسمUniv1102 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/  االوؿ السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 واسباهبا  العلم ىذا امساء ,الدين اصوؿ بعلم تعلم التعريف. 

 اهلل تعاىل وجود ادلة , وصفاتو اهلل وجود, االذليات ,ادلسلمُت مجهور عند االؽلاف اركاف   تعلم  .2

 (الوجود  ) النفسية الصفة, االذلية الصفات, االحلاد, احلواس خداع, واالخًتاع العناية دليل, احلدوث دليل    تعلم  .3

 ، االرادة ، القدرة ) ادلعاين صفات,( الوحدانية, بالنفس ،القياـ احلوادث سلالفة, البقاء , القدـ ) السلبية الصفات   تعلم  .4
 (  الكالـ ، البصر ، ،السمع احليات ، العلم

 حقو تعاىل يف غلوز ما , تعاىل حقو يف يستحيل ما, احلياة يف التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم -5
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف التعريف بعلم اصوؿ الدين  -2أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  عن  وجود اهلل وصفاتو    -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  تاثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -4أ

 .ى ادلعرفة والفهم يف   ما يستحيل وما غلوز يف حقو تعاىل دتكُت الطلبة من احلصوؿ عل -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

مهارات يف  امساء اصوؿ الدين واسباهبا  – 1ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 اصوؿ بعلم التعريف  تعلم 2

 ,الدين

 امساء ىذا العلم واسباهبا

  الدين اصوؿ بعلم التعريف

 التقومي البنائي احملاضرة امساء ىذا العلم واسباهبا

2 

 مجهور عند االؽلاف اركاف تعلم 2

 ادلسلمُت  

 مجهور عند االؽلاف اركاف

 ادلسلمُت  

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي احملاضرة االذليات  االذليات  تعلم 2 3

4 

 اهلل وجود تعلم 2

 اهلل وجود ادلة ,وصفاتو

 تعاىل  

 ادلة ,وصفاتو اهلل وجود

 تعاىل   اهلل وجود

 التقومي البنائي احملاضرة

5 
2 احلدوث دليل  تعلم 

 دليل العناية واالخًتاع

 ,احلدوث دليل

 دليل العناية واالخًتاع

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوع 2 6

7 

 احلواس خداع  تعلم 2

 االحلاد,
 

 احلواس خداع

 االحلاد,
 

 التقومي البنائي احملاضرة

 االذلية الصفات  تعلم 2 8
 

 االذلية الصفات
 

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

  النفسية الصفة  تعلم 2

 ( الوجود)
 

 ( الوجود)  النفسية الصفة

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

 ) السلبية الصفات  تعلم 2

 سلالفة, البقاء , القدـ

 بالنفس ،القياـ احلوادث

 ( الوحدانية,

 , القدـ ) السلبية الصفات

 احلوادث سلالفة, البقاء

 الوحدانية, بالنفس ،القياـ

) 

 التقومي البنائي احملاضرة
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اعلية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

  

11 

 ، القدرة ) ادلعاين صفات  تعلم 2
 ،السمع احليات ، العلم ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ،

 ، القدرة ) ادلعاين صفات
 احليات ، العلم ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ، ،السمع

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

يف  التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم 2
 احلياة

 التقومي البنائي احملاضرة يف احلياة التوحيد عقيدة تاثَت

 التقومي البنائي احملاضرة تعاىل  حقو يف يستحيل ما تعاىل  حقو يف يستحيل ما تعلم 2 13

 التقومي البنائي احملاضرة تعاىلحقو  يف غلوز ما حقو تعاىل يف غلوز ما تعلم 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 طرائق التعليم والتعلم     

 والتوضيحالشرح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2
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 .( ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدي علياف، ود. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت واحلديث النبوي الشريف. 

 جامعة بغداد/ اإلسالميةرللة كلية العلـو . 
 

 www.nourallah.com/directory ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/


  
 24الصفحت 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

 التعلم مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصو  من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم اجلغرافية/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية/  رمز ادلقرر/ اسمUniv1103 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 .أقساـ الكالـ   تعلم .1

 أنواع ادلعارؼ    تعلم  .2

 ادلفرد ، ادلثٌت ، واجلمع      تعلم  .3

4.  الرسوؿ خطبة ,(القمر سورة من) الكرمي القرآف آيات  , شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها وحفظها )األدب    تعلم  يف 
 .شوقي أمحد قصيدة , زيدوف ابن نونية , اذلذيل ذؤيب ايب عينية  , حنُت موقعة بعد االنصار
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  أقساـ الكالـ  -2أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  عن   أنواع ادلعارؼ  -3أ

 .على ادلعرفة والفهم يف   ادلفرد ، ادلثٌت ، واجلمعدتكُت الطلبة من احلصوؿ  -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   االدب  -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف   شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها وحفظها  – 1ب

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2
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 عن ادلادة الدراسيةػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير 3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اعلية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 النموذجطريقة عرض  -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 التقومي البنائي احملاضرة النحو تعريفو ، عالمتو : األسم  تعلم 2 1

2 

العلم ، الضمائر ، امساء   تعلم 2
االشارة ، األمساء ادلوصولة ، 

 . باإلضافة ادلعرؼ باؿ ، ادلعرؼ

   

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 التقومي البنائي احملاضرة النحو ادلثٌت أعرابو تعلم 2 3

4 

مجع ادلذكر السامل ، شروطو  - 2
 . وأعرابو

مجع ادلؤنث السامل ، شروطو  -
 وإعرابو 

مجع التكسَت وبعض 
اوزانو ، مجوع القلة 

 والكثرة

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 التقومي البنائي احملاضرة النحو األمساء اخلمسة تعلم 2 5

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل 2 6

7 

شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها  2
  وحفظها

مطولة زىَت بن ايب سلمى اليت 
 مطلعها 

أمن أـ أوىف دمنة مل تكلم       )
 (حبومانة الدراج فادلتثلم

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

8 
 من) الكرمي القرآف آيات 2

 ( القمر سورة
 

 البنائيالتقومي  احملاضرة االدب
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .الندى وبل الصدى ، البن ىشامشرح قطر  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

  النحو الوافي ، عباس حسن. 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

  مجلة المجمع العلمي العراقي. 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 المكتبة الشاملة. 

9 

 يف  الرسوؿ خطبة 2
 حنُت  موقعة بعد االنصار

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 
 اذلذيل  ذؤيب ايب عينية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 
 زيدوف  ابن نونية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

12 2  البنائيالتقومي  احملاضرة االدب شوقي  أمحد قصيدة 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب ولد اذلد  فالكائنات ضياء  2 13

 التقومي البنائي احملاضرة مراجعة االدب 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15
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 موقع المجلس العلمي. 

  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

 التعلم حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصو  من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب 

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم اجلغرافية/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  حقوؽ انساف /  رمز ادلقرر/ اسمUniv1101 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 
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 (وخصائصها  االنساف حقوؽ تعريف ) تعلم .1

 .حقوؽ االنساف من االسالـ موقف  تعلم  .2

 حقوؽ االنساف تصنيفات  تعلم  .3

                                                       اجلماعية االنساف حقوؽ تعلم  .4

 الدولية والداخلية وادلنازعات احلرب زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم -5

 االنساف  حقوؽ يف واثره االداري الفساد  تعلم  -6

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  موقف االسالـ من حقوؽ االنساف  -2أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  تصنيفات حقوؽ االنساف     -3أ

                                   دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   حقوؽ االنساف اجلماعية                    -4أ

 ..نساف يف زمن احلرب وادلنازعات الدولية والداخلية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف حقوؽ اال -5أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  الفساد االداري واثره يف حقوؽ االنساف   -6أ 
 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

مهارات يف  نص ادلواد العادلية حلقوؽ االنساف  – 1ب 

 .مبوضوعات الدرسمهارات تتعلق  -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3
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 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسيةػ تكليف 3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اعلية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د
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 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

 االنساف حقوؽ تعريف ا  االنساف حقوؽ تعريف

 وخصائصها 
 التقومي البنائي احملاضرة

2 

 االنساف حقوؽ تعريف االنساف  حقوؽ خصائص  تعداد 2

 وخصائصها 

 التقومي البنائي احملاضرة

3 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 االنساف 

 حقوؽ من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

4 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 االنساف 

 حقوؽ من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 5

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 6

 امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوع 2 7

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ                                                      اجلماعية االنساف حقوؽ   تعلم 2 8

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ   تعلم 2 9

13 

 يف االنساف حقوؽ   تعلم 2
 وادلنازعات احلرب زمن

 والداخلية الدولية

 احلرب زمن يف االنساف حقوؽ

 والداخلية  الدولية وادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة
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11 

 زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم 2

 الدولية وادلنازعات احلرب

 والداخلية 

 احلرب زمن يف االنساف حقوؽ

 والداخلية  الدولية وادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 

 البنية التحتية 

 يوجدال  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

مصر صادر /موقع كلية احلقوؽ جامعة بنها/مصادر حقوؽ االنساف  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 2313/ 1/2بتاريخ 

 . 2007تقرير الفساد العادلي لعاـ  –منظمة الشفافية الدولية  .

تكنوبرس مطابع  – 2335 – 1ط -كتاب الفساد  –ال فساد / اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  - 
 لبناف –

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 اجلمعة / 378العدد / موقع الوسط/مصادر قانوف حقوؽ اإلنساف

 2003 /سبتمرب/ 19/

حقوؽ اإلنساف /سلوؾ األفراد وحقوؽ اإلنساف/ مقاؿ/ امحد حلمي
موقع منظمة /ديب /  2337/ العاشرالعدد /العريب رللة عربية

 حقوؽ اإلنساف العادلية

ظاىرة الفساد / دراسة يف مد  مواءمة التشريعات العربية الحكاـ اتفاقية االمم  –د . سليماف عبد ادلنعم 
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 . 17ادلتحدة دلكافحة الفساد . ص

 

  

القطاع / الداري ال يتم اال بالتغيَت اجلذري للفكر واالىداؼ والقوانُت االصالح ا -فارس الشهايب   ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية
 مقاؿ متاح على ادلوقع االلكًتوين –العاـ من منظور الليربالية االقتصادية 

www.mafhoum.com  

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mafhoum.com/
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 نموذج وصؼ المقرر  

 

 م.م. سوسن موسى مدحت مدرس المقرر:              () علم النفس العاموصف المقرر    

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما 
وصف  وبين                              والبد من الربط بينها. المتاحة التعلم من فرصإذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 . البرنامج

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

 مواد تربوية/ قسم اجلغرافية ادلركز/   القسم العلمي 

  علم النفس العاـ رمز ادلقرر/ اسم /Coll 1201 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االوىل/ االوؿ السنة/ الفصل 

 ساعة 45  (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 01-10-2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

  تعريف الطلبة بعلم النفس العاـ بصفة عامة من حيث نشأتو ومفهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو بالعلـو األخر. 
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 .معرفة إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسيةإكساب الطلبة القدرة على 2-

 إدراؾ  الطلبة ألىم ادلدارس الغربية اليت اىتمت بالدراسات النفسية. 

 تعريف الطلبة مبفهـو السلوؾ واألسس الفسيولوجية والسيكولوجية ادلؤثرة يف السلوؾ اإلنساين . 

  ( .الدوافع واالنفعاالت واالحساس واالدراؾ واالنتباه)تتبع الطلبة للعمليات اليت تتم داخل اإلنساف 

 تعريف الطلبة بالتعلم  باعتباره الوسيلة للحصوؿ على ادلعرفة واالرتقاء احلضاري. 

 إدراؾ الطلبة للشخصية  من خالؿ معرفة مفهومها وخصائها والعوامل ادلؤثرة فيها وأنواعها. 

 وتوجيهو ؾ االنساين من اجل ضبطولدور علم النفس يف فهم السلو  تقدير الطلبة. 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات المقرر.10

   األىداؼ ادلعرفية -أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بعلم النفس العاـ من حيث نشأتو ومفهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو   -1أ
 .بالعلـو األخر 

 .احلصوؿ على ادلعرفة والفهم إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسيةدتكُت الطلبة من  -2أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلدارس علم النفس والتوجهات الفكرية لكل منها -3أ

 . والسيكولوجية ادلؤثرة فيودتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالسلوؾ اإلنساين واألسس الفسيولوجية  -4أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت دوافع السلوؾ االنساين-5أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت االنفعاؿ عند االنساف -6أ

معناه وأعليتو وشروطو ونظرياتو مع الًتكيز                 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالتعلم من حيث -7أ
 .على نظرييت التعلم الشرطي لبافلوؼ والتعلم باالستبصار لكوىلر

 .دتكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت كل من االحساس واالدراؾ واالنتباه-8أ



  
 37الصفحت 

 
  

 .م وتفسَت الشخصيةدتكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة والفه -9أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .حتليل ادلفاىيم الواردة  يف ادلقرر – 1

 .إكساب مهارة التعرؼ على الفروع النظرية والتطبيقية لعلم النفس -2

–تقيم مدارس علم النفس. 

 .إستعماؿ تطبيقات نظريات التعلم يف ادلدرسة-4

 

  والتعلمطرائق التعليم      

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ادلناقشة و حل ادلشكالت -3

 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية-4

 

 

 

 

  طرائق التقييم     
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 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية.2

 (بادلادة الدراسية أسئلة بيتية تتعلق) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 .تنمية وعي الطلبة بادلعارؼ وادلعلومات  وادلفاىيم األساسية لعلم النفس العاـ.-1

 .الذاٌبإبداء الطلبة االىتماـ مبوضوعات علم النفس العاـ وحتمل مسؤولية التعلم -2

 .تقدير الطلبة لدور علم النفس العاـ يف العملية الًتبوية-4 

  طرائق التعليم والتعلم    

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.2 

 .  الفردية واجلماعيةاألوراؽ البحثية . 3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4
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  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 . دتكُت الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فردية ومجاعية يف رلاالت علم النفس العاـ.1 

 .دتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض االضطرابات النفسية.2 

 .دتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن العمليات العقلية اليت تتم داخل العقل اإلنساين. 3 

 .دتكُت الطالب من إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء واستاذ ادلقرر.4

 .ادلشكالت الًتبوية والسلوكية اليت يواجها كمعلم يف ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلاحتليل . 5

 

 

 بنية المقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

  :تمكٌن الطلبة من 3 االول 

معرفة كٌفٌة نشوء علم النفس -1

 العام. 

تحدٌد المفاهٌم االساسٌة لعلم  -2

 النفس العام. 

 ىبٌان أهداف علم النفس العام.-3

التمٌز بٌن الفروع النظرٌة  -4 

 والتطبٌقٌة لعلم النفس العام.

 :النفس العام علم

 نشأته ، وتطوره ،مفهومه 

 أهدافه وفروعه. 

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

 :الطلبة منتمكٌن  3 الثاين

تحدٌد عالقة علم النفس بالعلوم -1 

 .األخرى

التعرف على أهم  مدارس علم -2

 النفس.

إستٌعاب دور العلماء العرب -3

 والمسلمٌن فً مٌدان علم النفس.  

عالقة علم النفس بالعلوم 

 .األخرى

 

 مدارس علم النفس.

 

دور العلماء العرب والمسلمٌن 

 فً مٌدان علم النفس.

المشاركة   لمناقشة االلقاء وا

 الصفٌة

  :تمكٌن الطلبة من 3 الثالث

-2التعرف على مفهوم السلوك. -1

  السلوك

العوامل المؤثرة فً 

 المناقشة واالستجواب

 وحل المشكالت

بحوث    كتابة

  قصٌرة

أو تقارٌر    
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بصورة فردٌة  السلوك)الوراثة والبٌئة( تحلٌل العوامل التً تؤثر فً السلوك.

عن  أو جماعٌة

 الموضوع

 :تمكٌن الطلبة من 3 الرابع

 إدراك مفهوم الدوافع ووظائفها. -1

.معرفة قٌاس الدافع 

.تصنٌف أنواع الدوافع 

 .اعطاء أمثلة عن الدوافع 

                                        

 الدوافع
االلقاء والمناقشة  

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة

 :تمكٌن الطلبة من 3 اخلامس

.إدراك مفهوم االنفعاالت 
 معرفة خصائص االنفعاالت.-2

استٌعاب التغٌرات الفسٌولوجٌة -3

 المصاحب لالنفعال.

التعرف على أهم النظرٌات التً -4

 فسرت االنفعال.

 إدراك أهمٌة االنفعاالت.-5

 اعطاء أمثلة عن االنفعاالت.-6

 المناقشة واالستجواب االنفعاالت       

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  السادس

 اختبار الشهر االول

  :تمكٌن الطلبة من 3 السابع

 استٌعاب  مفهوم التعلم  وشروطه.-1

 معرفة عالقة التعلم بالنضج.-2

 التعرف على أنواع التعلم-3

 صفيةمشاركة  االلقاء واالستجواب وادلناقشة التعلم  

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 الثامن
  لبافلوؼ الشرطي الكالسيكي

حتليل  القوانُت اليت تفسر العالقة بُت -2
 .ادلثَتات الشرطية وغَت الشرطية

  

نظريات التعلم                  
 نظرية التعلم الشرطي الكالسيكي)

 ( لبافلوؼ

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 التاسع
  باالستبصار

حتليل  القوانُت اليت تفسر التعلم وفق  -2
 .االستبصار

   

  

 .نظرية التعلم باالستبصار لكوىلر

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة
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  ادلشكالت تصميم خطة دلواجهة 3 العاشر

والسلوكية اليت يواجها كمعلم يف الًتبوية 
 .ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا

االلقاء واالستجواب وحل  التطبيقات الًتبوية لنظريات التعلم
 ادلشكالت

 مشاركة صفية

 مفهـو االحساس التمييز بُت 3 احلادي عشر

 ..واإلدراؾ واالنتباه

حتليل االسس النفسية والعصبية لكل -2
 .واإلدراؾ واالنتباهمن االحساس  

 .تصنيف اإلحساسات اخلاصة-3

حتليل العوامل ادلؤثرة يف االنتباه  -4

 .ومشتتاتو

بحوث    كتابة االلقاء واالستجواب وادلناقشة االحساس واالدراؾ واالنتباه

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

  .معرفة  مفهـو للشخصية1- 3 الثاين عشر

 .حتديد العوامل ادلؤثرة يف الشخصية-2

 .حتليل خصائص الشخصية-3

 .أستيعاب أنواع الشخصية-4

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة الشخصية

  الثالث عشر

 إختبار الشهر الثاين

  الرابع عشر

 مناقشة البحوث والتقارير الفردية واجلماعية

 مراجعة عامة اخلامس عشر

  التحتيةالبنية 

  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

 علم النفس العاـ ،(2311)مشسي، عبد األمَت  زلمد   (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

-  مدخل إىل علم ( 2334)الزغوؿ ،عماد وعلي اذلنداوي
 النفس

 أسس علم النفس  ( 1997)عبد اخلالق ،أمحد أمحد -3
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 كتب اخر -

  

                 يوصى هبااػ الكتب وادلراجع اليت 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية  )

 ، علم النفس العاـ(2311)زلمد مشسي، عبد األمَت 1-

 رلالت البحوث الًتبوية والنفسية-

 رلالت الدراسات النفسية  -3

 مبوضوعات ادلقرر االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية  1-

  توزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مد  االستفادة العلمية والنفسية للمقرر-2

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة والتدريسيُت_3
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 المقرروصف 

 التعلم ستفادة القصو  من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 ة األساسية كلية الًتبي/ جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم اجلغرافية/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  تعليم اساس /  رمز ادلقرر/ اسمColl 1202 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 
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 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 .مفهـو التعليم األساس وتطوره التارؼلي   تعلم .1

 مدخالت نظاـ التعليم األساس   تعلم  .2

 أىداؼ التعليم األساس   تعلم  .3

 خصائص التعليم األساس  تعلم  .4

 مربرات األخذ بالتعليم األساس    تعلم -5

 التعليم األساس يف بعض الدوؿ العربية     تعلم  -6

 التعليم األساسي يف عدد من الدوؿ األجنبية  تعلم -7

 التعليم األساسي يف الواليات ادلتحدة األمريكية  تعلم -8

 بعض ادلشكالت اليت تواجو التعليم يف العراؽ وزلاولة عالجها  تعلم -9

 

 والتقييمسلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف   مفهـو التعليم األساس وتطوره التارؼلي  -2أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  أىداؼ التعليم األساس      -3أ

 ادلعرفة والفهم يف    خصائص التعليم األساسدتكُت الطلبة من احلصوؿ على  -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  التعليم األساس يف بعض الدوؿ العربية   -5أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  التعليم األساسي يف عدد من الدوؿ األجنبية  -6أ

 

  .قرراخلاصة بادل ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 
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 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .عقيدة التوحيد يف احلياةيدرؾ اعلية تأثَت  -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2
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 .( بقابلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات األخر  ادلتعلقة ) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة

1 2 

مفهـو التعليم األساس  تعلم 
 وتطوره التارؼلي 

مفهـو التعليم األساس وتطوره 
 التارؼلي 

 التقومي البنائي احملاضرة

2 

مدخالت نظاـ التعليم  تعلم 2
 األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة مدخالت نظاـ التعليم األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة أىداؼ التعليم األساس  أىداؼ التعليم األساس  تعلم 2 3

4 

 , خصائص التعليم األساس  تعلم 2

 مربرات األخذ بالتعليم األساس

 ,خصائص التعليم األساس 

 مربرات األخذ بالتعليم األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة

5 

 ,التعليم األساسي يف األردف  تعلم 2

التعليم   ,التعليم األساسي يف اجلزائر
 األساسي يف مصر

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

6 

 ,التعليم األساسي يف اليمن  تعلم 2

 التعليم األساسي يف ادلغرب

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة
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 امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوع 2 7

8 

التعليم األساسي يف   تعلم 2
التعليم األساسي  , البحرين

 يف العراؽ 

 
 

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 البنائيالتقومي  احملاضرة

9 

 ,التعليم األساسي يف الياباف  تعلم 2

 التعليم األساسي يف بريطانيا 

  
 

التعليم األساسي يف عدد من 
 الدوؿ األجنبية

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

التعليم األساسي يف الواليات  التعليم األساسي يف السويد  تعلم 2
 ادلتحدة األمريكية 

 التقومي البنائي احملاضرة

11 

 التعليم األساسي يف أدلانيا   تعلم 2

 

التعليم األساسي يف الواليات 
 ادلتحدة األمريكية 

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 التعليم األساسي يف اندونيسيا  تعلم 2
 

التعليم األساسي يف الواليات 
 ادلتحدة األمريكية 

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  الرسوب 2
التعليم يف العراؽ وزلاولة 

 عالجها 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  التسرب 2
التعليم يف العراؽ وزلاولة 

 عالجها 

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 

 البنية التحتية 
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 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

االستاذ الدكتور عبد اهلل حسن ,يف الًتبية ادلقارنة والًتبية الدولية  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  عامل الكتب احلديث,2004,ادلوسوي

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

والمدرس جنان محمد عبد الخفاجي  الفتالوي المدرس خالد راىي
والمدرس المساعد ابتسام جعفر جواد الخفاجي حمل عنوان نظام التعليم 

األساس عن مؤسسة دار الصادق الثقافية للطباعة والنشر في بابل ودار 
 . الرضوان للنشر والتوزيع في عمان وبطبعتو األولى

 

 ادلوقع االوؿ للتعليم االبتدائي يف اجلزائر  ....مواقع االنًتنيت , االلكًتونيةب ػ ادلراجع 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد حقق يوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من 

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. االستفادة القصو  من فرص التعلم ادلتاحة

 

 

 كلية الًتبية األساسية ادلؤسسة التعليمية 

   مواد ثقافية/ متطلبات جامعة   ادلركز/ القسم العلمي 

  الًتبية اإلسالمية رمز ادلقرر/ اسم /Univ1104 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثاين / االوىل  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  ـ1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 .تعريف الطالب أعلية مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدين وأثرىا على احلياة العامة1- 

 .معٌت النبوة والرسالة ومهمتهمابياف 2- 

 .التعريف بالقرآف الكرمي والكتب السماوية األخر 3- 

 .بياف معٌت ادلعجزة وكيفية وقوعها وما ىي صفات األنبياء4- 
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 .بياف ادلقصود بالوحي وكيفية نزولو5- 

 . بياف حكم التوبة واإلؽلاف باليـو اآلخر6- 

 . ف الرد على ادلنحرفُت واخلارجُت عن األصوؿ العقدية الصحيحة ادلعتدلة السليمةتعريف الطالب وتنمية قدراتو بشأ7- 

 .بياف واقع اإلسالـ الصحيح بأسلوب علمي ىادؼ مبسط8- 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .الفكري دلادة الًتبية اإلسالمية وأصوؿ الديندتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالطار  -1أ

ألىم موضوعات الًتبية اإلسالمية فيما يتعلق بالنبوة والرسالة وبياف معناعلا دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  -2أ
 .الصحيح

وبياف االضلرافات العقدية  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت موضوعات تتعلق بأصوؿ الدين -3أ
 .فيها

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم مصادر ومراجع دراسة مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدين ادلعتدلة  -4أ
   .غَت ادلنحرفة

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .علمي أكادؽلي ىادؼيقارف بُت ادلوضوعات ادلطروح للدراسة بأسلوب   –1ب

 . ػللل ادلوضوعات ذات الصلة ويبُت أسباهبا  – 2ب

 . يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات الًتبية اإلسالمية – 3ب

    . غلمع معلومات عن أشهر ادلوضوعات الفكرية واألصولية  ويدرسها    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة مبفردات ادلقرر الدراسيتزويد الطلبة.  

توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل التدريسي. 
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مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر دراسة الًتبية اإلسالمية وعلة أصوؿ الدين . 

عرفة اضافية مبادة الًتبية اإلسالميةحتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية  للحصوؿ على م. 

 استخداـ طرائق االلقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة. 

 طرائق التقييم      

اختبارات يومية بأسئلة زلددة. 

وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية. 

 وحتديد درجات ذلا. حبوث يف الًتبية اإلسالمية وأصوؿ الدينتكليف الطلبة بإصلاز. 

اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية. 

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 . أف يفسر وػللل موضوعات الًتبية اإلسالمية واصوؿ الدين -1ج

 .يفرؽ بُت طبيعة ادلوضوعات اإلسالمية واختالؼ العلـو -2ج

 .النصوص وادلعلومات اإلسالمية بشكل صحيحيقيم بعض -3ج

 . العلـو الشرعية لتحصل لو الفائدة خاصة يف مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدينيقارف بُت  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

طريقة حل ادلشكالت. 

العصف الذىٍت. 

 .احملاكاة -3

 

 طرائق التقييم    

 قدرة الطالب على التفكَت، والتحليل واالستنتاجاالمتحاف التحريري لقياس. 

طلب اجراء مقارنات بُت موضوعات دينية سلتلفة. 

كتابة حبوث عن موضوعات إسالمية واصولية حباجة إىل دراسات وحبوث معمقة. 

 امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية. 
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  .(األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات ) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة وادلصطلحات والدالالت ادلعاصرة -1د

 .تشكيل مجاعات من الطلبة لدراسة موضوعات ادلادة الدراسية ادلعاصر للتوصل إىل نتائج علمية وموضوعية بصددىا -2د

ذات الصلة وادلكتبات اليت حتتوي على الكتب األصولية لإلفادة منها يف سعة االطالع وكتابة االفادة من ادلراكز البحثية  -3د
 .البحوث

   .االفادة من الشبكة العنكبوتية والدوائر وادلؤسسات الدولة ذات العالقة لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعها -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

مدى عجز  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 1
العقل عن إدراك األمور الغيبية دون األنبياء 

 .والرسل

في بيان حاجة العقل اإلنساني إلى 
 .والنبوة ومهمتها.  ىدي النبوة

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 حل المشكالت -

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

معنى النبي  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 2
 . والرسول والفرق بينهما

تعريف النبي والرسول في اللغة 
 .واالصطالح

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 حل المشكالت -

 باسئلة يوميةامتحانات 1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم من أن النبوة  2 3
ال تنال إال من عند اهلل تعالى وأن األنبياء 

 . بشر مثلنا ولهذا فوائد كثيرة

النبوة اصطفاء واختيار من اهلل 
فوائد  تعالى، بشرية الرسل واألنبياء،

وقوع األعراض البشرية لألنبياء، 
 . مهمة األنبياء

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   .االمتحان األول  الوقوف على مستويات الطلبة 2 4
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من معرفة وفهم وبيان معنى تمكين الطلبة  2 5
القرآن الكريم والفرق بينو وبين الكتب 

 السماوية األخرى

القرآن الكريم والكتب السماوية 
 .األخرى

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

صفات  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 6
  .األنبياء حتى ال تختلط بغيرىم من البشر

 أوالمحاضرة االلقاء .صفات األنبياء والرسل

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

وفهم معنى الوحي تمكين الطلبة من معرفة  2 7
 . والطرق التي ينزل بها

الوحي في اللغة واالصطالح، كيفية 
 .نزول الوحي

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   الثاني االمتحان  الوقوف على مستويات الطلبة 2 8

 

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معنى المعجزة  2 9
 . وماىية شروطها ولمن تقع

المعجزة في اللغة واالصطالح، 
 .شروط المعجزة

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معجزة  2 13
الرسول عليو الصالة والسالم وىي القرآن 

  .الكريم

معجزة الرسول عليو الصالة 
 .والسالم

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم اليوم اآلخر  2 11
  .وعالمات وقوعو واإليمان بو

 باسئلة امتحانات يومية1- أوالمحاضرة االلقاء .حكم اإليمان باليوم اآلخر

 محددة
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 االستجواب-

 حل المشكالت-

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   االمتحان الثالث الطلبةالوقوف على مستويات  2 12

تمكين الطلبة من معرفة وفهم التوبة وعلم  2 13
الغيب واختصاص اهلل تعالى بو دون أي أحد 

  .آخر

التوبة حكمها شروطها، علم الساعة 
 .عند اهلل تعالى

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

 المشاركة الصفية في-2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الصور النفخ  2 14
 . فيو ومن يقوم بذلك

 أوالمحاضرة االلقاء .النفخ في الصور

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الجنة والنار  2 15
 . وبيان حال وصف أىلهما

 أوالمحاضرة االلقاء .الجنة والنار ووصف أىلهما

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3
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  البنية التحتية 

 . ليس ىناؾ كتاب منهجي مقرر؛ بل مفردات حبسب القطاعية ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدي علياف، ود. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

) اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت واحلديث النبوي الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 www.nourallah.com/directory ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

   للطلبة في تخصص علم أصول الدين والتربية اإلسالمية والتراث اإلسالميالقيام بمحاضرات إضافية تطويرية.  

 القيام بسفرات علمية للمناطق  اإلسالمية والفكرية المختلفة والمنتشرة في مناطق العراق المختلفة بما يعزز من
 .المعلومات التراثية واإلسالمية للطلبة

اذ ىناك االالف من المصادر        ( االنترنيت) االفادة من خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعلومات الدولية  -3      
والمراجع العلمية اإلسالمية المعتدلة لإلفادة منها في تطوير معلومات الطلبة وتحديثها بما يواكب التطورات الحاصلة ال سيما 

بالفكر اإلسالمي والتطرف وما إلى ذلك بما يعزز الفهم السليم والعلم الصحيح لجميع بعد األحداث المتسارعة المتعلقة 
 .الطلبة

 

 

 

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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 وصف المقرر

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

المتاحة. والبد  التعلم الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.

 

 

 

 جامعة دياىل-الًتبيةاألساسية كلية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم اجلغرافية/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي 

  انكليزية عامة رمز ادلقرر/ اسم /Univ1105 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ الثاين السنة/ الفصل 

 ساعة 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب 
من  شخصية الطالبوتطوير  التربوى و العلمي و المعرفى الجانب فى األدبي للطالب و تمكين الطالب

 0خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

 األىداؼ ادلعرفية -أ

 دتكُت الطالب من ادلهارت اللغوية األساسية-1أ

 تطوير مهارة االحملادثة من خالؿ ادلناقشة-2أ

 3تطوير الكتابة من خالؿ النشاطات داخل و خارج الصف -3أ

 تطوير القدرة على التعبَت األدىب-4أ

 تطوير اسلوب البحث العلمى-5أ

 -6أ

 .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 حتسُت مهرات الطالب اللغوية– 1ب

 تطوير اسلوب البحث العلمى – 2ب

 حتسُت القدرة يف التعبَت – 3ب

 تطَت مهارة الكتابة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة عرض ادلادة بشكل عامي حديث واستخداـ اسلوب ادلناقشة يف عرض ادلادة
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 طرائق التقييم

 

 األختبارات الشفهية-1

 األختبارات التحريرية-2

 النشاطات و البحوث-3

 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 الًتبويةالًتكيز على األىداؼ -1ج

 ترسيخ األىداؼ العلمية-2ج

 تطوير األىداؼ ادلعرفية-3ج

 ترسيخ األىداؼ األنسانية العامة -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 طريقة عرض ادلادة التعليمية باسوب حديث مع استخداـ التقنيات احلديثة مع اعطاء فرصة للمناقشة
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 طرائق التقييم

 

 األسءلة الشفهية-1

 التحريريةاألسئلة  -2

 

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  ادلهارات العامة والتأىيلية -د 

 تطوير ادلهارات اللغوية األساسية-1د

 تطوير مهارة التكلم و الكتابة-2د

 تطوير شخصية الطالب-3د

 تطوير اسلوب البحث العلمي -4د

 

 

 بنية ادلقرر 

الساعا األسبوع
 ت

أو / اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة
 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

Presentatio انكليزية عامة Nouns 3 والثاين-األوؿ

n             and 

discussion  

Oral or 

written 

test 

Gender  Presentatio 3 والرابع-الثالث

nand 

discussion 

Oral or 

written 

test 

Examination  Presentatio 3 والسادس-اخلامس

n and 

Oral or 

written 
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 discussion test 

Verbs  Presentatio 3 والثامن-السابع

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

Tenses  Presentatio 3 و العاشر-التاسع

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

و -احلادي عشر
 الثاين عشر

3 Examination 

 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

-الثالث عشر

-الرابع عشر

 اخلامس عشر

3 Reading 

passages 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 

وتدريب الكادر التدريسي واالشًتاؾ بالندوات ذات األطالع على الدوريات و ادلواقع األلكًتونية  و ورش العمل  -1
 االختصاص مع مجيع ادلؤسسات االخر 

 

 البنية التحتية 

 Rapid review of ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

Englishgrammar 

Developing skills by- (ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

Alexander L.G 
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                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

-Developing skills by

Alexander L.G 

  .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 وصف المقرر

عما يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا 
والبد من الربط بينها                              وبين وصف . إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 . البرنامج

 مدرس المقرر: م.م. سوسن موسى مدحت

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

   قسم اجلغرافية/ مواد تربوية  ادلركز/ القسم العلمي  

  علم النفس النمو رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 1203 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االوىل/ الثاين السنة/ الفصل 

  ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 مبفهـو علم النفس النمو وأعليتو وأىدافو تبصَت الطلبة 
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 .الطلبة القدرة على معرفة مطالب النمو يف كل مرحلة إظلائيةإكساب 2-

 إتقاف الطلبة دلفاىيم  بعض من نظريات النمو. 

  زيادة وعي الطلبة بعظمة اخلالق دلراحل النمو يف القرآف الكرمي . 

 علم النفس النمو إكساب الطلبة صفات ادلريب القادر على تنشئة وتربية جيل صاحل من خالؿ التعرؼ على مبادئ وأساليب. 

 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للمفاىيم األساسية لعلم النفس النمو   -1أ

 . مظاىر النمودتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بادلبادئ والقوانُت اليت تتحكم يف -2أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالعوامل ادلؤثرة على النمو يف مراحلو ادلختلفة -3أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت مراحل النمواالنساين من طور النطفة اىل ما بعد  -4أ 
 .الوالدة وحىت الوفاة

 .صوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم ادلصادر لعلم النفس النمودتكُت الطلبة من احل -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 حتليل ادلبادئ والقوانُت اليت تتحكم يف النمو – 1

 .ادلقدرة على التمييز بُت مظاىر النمو ولكل مرحلة من مراحلو-2

 .النموإكساب  مهارة التعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف – 3

 .يُقيم خصائص كل مرحلة ظلائية-4
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 .غلمع معلومات عن اىم  مطالب النمو  يف كل مرحلة من مراحل النمو-5

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ادلناقشة و حل ادلشكالت -3

 مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية. 
 

  طرائق التقييم     

 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية.2

 (أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .وادلعلومات  وادلفاىيم األساسية لعلم النفس النموتنمية وعي الطلبة بادلعارؼ .-1

 .استيعاب الطلبة للخصائص اإلظلائية دلراحل النمو-2

 .إبداء الطلبة االىتماـ مبوضوعات علم النفس النمو وحتمل مسؤولية التعلم الذاٌب-3

 .الطفولة وادلراىقةتقدير الطلبة لدور علم النفس النمو يف حل وتوجيو ادلشكالت الًتبوية يف مرحليت -4 
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  طرائق التعليم والتعلم    

 حل ادلشكالت  

  العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.2 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية. 3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

  

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 . دتكُت الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فردية ومجاعية يف رلاالت علم النفس النمو.1 

 . كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض ادلشكالت يف مرحليت الطفولة وادلراىقةدتكُت الطالب من  .2 

 .دتكُت الطالب من إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء واستاذ ادلقرر. 3 

 .دتكُت الطالب من كتابة  قائمة بأىم مطالب كل مرحلة من مراحل النمو.4

 .تنمية مهارات أساليب رعاية النمو. 5

 .حتليل ادلشكالت الًتبوية والسلوكية اليت يواجهها كمعلم يف ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا.6

 

 

 بنية المقرر
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الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة

تمكٌن الطلبة من معرفة كٌفٌة  3 االول 

وتطوره   نشوء علم النفس النمو

 وتحدٌد المفاهٌم االساسٌة

لعلم النفس النمو وبٌان أهمٌته  من 

الناحٌة النظرٌة والتطبٌقٌة وبالنسبة 

 للوالدٌن والمعلمٌن والمجتمع

 :علم النفس النمو

 نشأته ، وتطوره ،تعرٌفه 

أهمٌة دراسته، معنى النمو 

 والنضج والتطور

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

تمكٌن الطلبة من تحدٌد اهم العوامل  3 الثاين

المؤثرة  على جمٌع  مظاهر النمو 

 االنسانً

 العوامل المؤثرة فً النمو

 العوامل الوراثٌة 

 العوامل البٌئٌة 

المشاركة   االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

تمكٌن الطلبة من تحلٌل المبادئ  3 الثالث

والقوانٌن التً تتحكم فً مظاهر 

 النمو

 المناقشة واالستجواب الخصائص العامة للنمو

 وحل المشكالت

كتابة  بحوث  

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

  تمكٌن الطلبة من تحلٌل 3 الرابع

والحركً  واللغوي  النموالجسمً

والعوامل   النموالمختلفة لمراحل

 .المؤثرة فٌها

والحركً  النموالجسمً

واللغوي لمراحل النمو 

 المختلفة 

االلقاء والمناقشة  

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة

تمكٌن الطلبة من إدراك مفهوم  3 اخلامس

النمو االنفعالً واالجتماعً 

 األباء لمراحل النمو ودور

 والمعلمٌن فٌها

النمو االنفعالً والنمو 

االجتماعً لمراحل النمو 

 المختلفة

 الستجوابالمناقشة وا

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

النمو  إستٌعاب تمكٌن الطلبة من 3 السادس

 الخلقً لمراحل النمو
المشاركة  المناقشة واالستجواب . لمراحل النمو النمو الخلقً

 الصفٌة

 الشهر االول إختبار السابع
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 يف بياجيو الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 الثامن
 النموالعقلي

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة بياجيو نظرية

 الطلبة دلفاىيم نظرية أريكسوف يف إستيعاب 3 التاسع

 النمواالجتماعي

  

 نظرية أريكسوف

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

 يف كولربج دلفاىيم نظريةالطلبة  إستيعاب 3 العاشر
 النمواالخالقي

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة كولربج نظرية

معرفة وفهم الطلبة دلرحلة البلوغ وادلراىقة  3 احلادي عشر
 والتغَتات ادلصاحبة ذلا

مرحلة البلوغ وادلراىقة 
 وواالنفعالية اجلسمية)والتغَتات

 ذلا( والعقلية

 امتحانات يومية واالستجواب وادلناقشةااللقاء 

تصميم خطة دلواجهة مشكالت ادلراىقة  3 الثاين عشر
ادلرتبطة بالنمو من خالؿ االسباب وطرؽ 

 الوقاية والعالج

االجتماعي أىم  مظاىرالسلوؾ
  مشكالت ادلراىقُت

  االلقاء واالستجواب

 حل ادلشكالت

كتابة  بحوث  

  قصٌرة

أو تقارٌر    

فردٌة بصورة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  الثالث عشر

 إختبار الشهر الثاين

  الرابع عشر

 مناقشة البحوث والتقارير الفردية واجلماعية

 مراجعة عامة اخلامس عشر

 البنية التحتية 

  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

  (الطفولة وادلراىقة) زلمد عودة الرؽلاوي ،علم نفس النمو     (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

 علم النفس الطفل , عبد  اجلليل الزوبعي وآخروف  -2
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 .حامد عبد السالـ زىراف،علم النفس النمو-3

 كتب اخر -4

  

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية ) 

 النفس النمو زىراف،علم حامد عبد السالـ  

 رلالت البحوث الًتبوية والنفسية-2

 رلالت الدراسات النفسية  -3

 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  مبوضوعات ادلقرر .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية  1-

  توزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مد  االستفادة العلمية والنفسية للمقرر-2

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة والتدريسيُت_3
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 الرياضيات/ القسم العلمي  القسم العلمي  / المركز 

 اصوؿ الًتبية اسم / رمز المقرر  /Coll 1204 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 
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 االوىل/ الثاين  الفصل / السنة 

 )ساعة45 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف الًتبية  

 يعدد اىداؼ الًتبية 

  االصوؿ التارؼلية للًتبيةيقارف بُت 

 ؽليز بُت الًتبية قبل االسالـ والًتبية االسالمية  

 يذكر اىم اعالـ الفكر الًتبوي  

 يبُت االصوؿ الفلسفية للًتبية 

 بقارف بُت الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت ادلقصودة 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   األىداف المعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلعٌت الًتبية واىدافها  -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألصوؿ الًتبية  -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألعالـ الفكر الًتبوي -4أ

 والفهم ألصوؿ الًتبية ادلقصودة والغَت مقصودةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة  -5أ

 

 

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 يعدد اىداؼ الًتبية – 1ب

 ؽليز بُت االصوؿ التارؼلية للًتبية -2ب
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 يقارف بُت الًتبية األثنية والًتبية االسبارطية -3ب

 .ػللل االصوؿ الفلسفية للًتبية  - 4ب

 او حبث يف اي موضوع من موضوعات اعالـ الفكر الًتبوييطبق كتابة ورقة  -5ب

 غلمع معلومات عن  الًتبية قبل االسالـ والًتبية االسالمية  -6ب

 ؽليز بُت انواع الفلسفة -7ب 

 يقارف بُت اصوؿ الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت ادلقصودة -8ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  وادلواضيع ادلتعلقة بأصوؿ الًتبيةػ تزويد الطلبة باألساسيات 1

 ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر الًتبية 3

 ػ حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية باصوؿ الًتبية4

 .واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة 5

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن اصوؿ الًتبية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة االصوؿ التارؼلية للًتبية  -1ج

 يطبق اآلراء الًتبوية ألعالـ الفكر الًتبوي  -2ج
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 يقيم بعض األنشطة  -3ج

 ادلقصودةيقارف بُت أساليب وطرائق الًتبية ادلقصودة والًتبية غي   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .  استعمال طريقة العروض التقديمية 
 . رسم المخططات التوضيحية 
 . طريقة العصف الذىني 
 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت انواع الفلسفات

 كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت الًتبويةػ  

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   

 البيانات حول الموضوع وتحليلها .مهارات في جمع  -9د

 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 
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 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو واىداؼ 
 الًتبية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب معٌت الًتبية واىدافها

2 2 

التعرؼ على الًتبية يف العصور 
 البدائية

 االصوؿ التارؼلية للًتبية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

3 2 

 التعرؼ على الًتبية يف وادي

 النيل ووادي,الرافدين

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارؼلية للًتبية

4 2 

التعرؼ على نظاـ الًتبية الصينية 
 والًتبية اليونانية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارؼلية للًتبية

 امتحان الشهر االول اختبار مقالي 2 5

6 2 

االسالـ يقارف بُت الًتبية قبل 
 والًتبية االسالمية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارؼلية للًتبية

7 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية البن 
 خلدوف وابن سينا والغزايل

اعالـ الفكر الًتبوي العريب 
 واالسالمي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

8 2 

لكل التعرؼ على اآلراء الًتبوية 
 من روسو وديوي

 اعالـ الفكر الًتبوي الغريب
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

9 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية 
 لسقراط وافالطوف وارسطو

 اعالـ الفكر الًتبوي االغريقي
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب للًتبيةاالصوؿ الفلسفية  فهم فلسفة الًتبية ووظائفها 2 11

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية التعرؼ على فلسفة الًتبية ادلثالية 2 11

 التقومي البنائي واالستجواب ادلناقشة االصوؿ الفلسفية للًتبية الواقعية التعرؼ على فلسفة الًتبية 2 12

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبيةالتعرؼ على فلسفة الًتبية  2 13
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 الربمجاتية

14 2 

 يقارف بُت الًتبية ادلدرسية والًتبية

 الالمدرسية

الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت 
 ادلقصودة

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية اختباراتامتحاف الشهر الثاين  2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصول التربية العامة  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 2008,اصول التربية طارق عبد الرؤوف عامر 

 .3993فلسفة التربية ،ماىر الجعفري وآخرون،

 

بها                 اـ الكتب والمراجع التي يوصى 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصول التربية العامة 

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 محاضرات المرشدين التربويين

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

  وعالقة الًتبية بالثقافة, اليت تتناوذلا اصوؿ الًتبية اف يشمل ادلقرر الدراسي تعريف اصوؿ الًتبية واجملاالت  
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌغغواف١ب     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .2

 Geo 1301 /اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ ٚاٌؼًّ ا١ٌّلأٟ  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 االٚي/ االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 ٖٛه اٌغ٠ٛخِؼوفخ اٌطٍجخ ثبٌ -1
 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثقٖبئٔ اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ -2
 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثى١ف١خ اٍزقلاَ اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ -3
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .11

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ِٚىٛٔبرٙب  ٌٍٖٛه اٌغ٠ٛخ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ إٌظو٠خ -1أ

ٚاٌّؼب١٠و   اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ ٌز١ٕٖف  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

 اٌَّزقلِخ ٌنٌه 

 ١ب اُ٘ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ ٌغغواف رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

 اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ
 ٌٍلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -4أ

 اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو ِٛالغ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ
 اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٓ رطٛه    -6أ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ ِٙبهاد فبٕخ فٟ اٌز١١ّي ث١ٓ  – 1ة

 اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ ِٙبهاد فبٕخ فٟ رؾ١ًٍ ٚرف١َو ِىٛٔبد  – 2ة

 اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ ِٙبهاد فبٕخ فٟ و١ف١خ اٍزقلاَ  – 3ة
 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح  -1

 اٌغغواف١خ(اٌؼوٗ اٌؼٍّٟ ) اٍزقلاَ ِقزجو  -2
 اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ اٌّٖبكه كهاٍخ  -3
 اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  -4

 ٛوائك اٌزم١١ُ      
 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ ِؾلكح  -1

 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعت اٌج١زٟ ٚاٌّْبهوبد اٌٖف١خ  -2
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثؤٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ٚ ِمب١ٌٗ  -3

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اٌقوائٜ  -1ط

 اْ ٠فوق ث١ٓ فوائٜ اٌلٚي ِٓ ٔبؽ١خ اٌزى٠ٛٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ .-2ط

 اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ ٠م١ُ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌغغواف١١ٓ اٌّْٙٛه٠ٓ فٟ ِغبي -3ط

     اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ ٠فَو اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ ػٍٝ  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد  -1

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  -2
 ٛو٠مخ اٌّؾبوبٖ  -3
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط  -1

 وزبثخ ثؾٛس ػٓ ثؼ٘ اٌلٚي ِزّٕٚخ ٌقوائٜ ِزٕٛػخ ٌزٍه اٌلٚي  -2
 اِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١ٗ  -3
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 gisافزجبهاد ػ١ٍّخ فٟ ِقزجو  -4

 

 

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

 اٌْقٖٟ (.

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح  -1ك

 ِؼ١ٕخ اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ رْى١ً ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ  -2ك

ٌي٠بكح ِؼبهف اٌطٍجخ   بٌٖٛه اٌغ٠ٛخاالفبكح ِٓ ِؤٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ث -3ك

 ٚر٠ٕٛؼٙب 

  اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِقطٛٛبد ٚ -4ك

    عغواف١خ 
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 ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

: رّى١ٓ اٌّطٍٛثخ

 اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عن تاريخية نبذة 3 1
  النائي التحسس

 عن تاريخية نبذة
  النائي التحسس

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 الجوية الصور مفيوم 3 2
  الجوي المسح –

 الجوية الصور مفيوم
  الجوي المسح –

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 الجغرافية الصور انواع 3 3
 الظاىرة والعالمات

  عمييا

 الجغرافية الصور انواع
 الظاىرة والعالمات

  عمييا

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح الجوية الصور مقياس الجوية الصور مقياس 3 4

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح  الجوية الصور تفسير  الجوية الصور تفسير 3 5

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح ٛوق رؼ١١ٓ اٌّْبي ٛوق رؼ١١ٓ اٌّْبي 3 6

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ 3 7

 الجوية الصور استخدمات 3 8
 منها: مختمفة الغراض

  االرض تحميل سطح-1

 الجوية الصور استخدمات
 منها: مختمفة الغراض

 تحميل سطح-1
 االرض

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح  الغابات دراسة  الغابات دراسة 3 9

 الكادرسترائي المسح 3 11
  اليندسية والمشاريع

 الكادرسترائي المسح
  اليندسية والمشاريع

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 ثٕبئٟ  قزجواٌّ الجيولوجية الدراسة الجيولوجية الدراسة 3 11

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ 3 12

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح  الصخور انواع تحديد  الصخور انواع تحديد 3 13

 االستربوسكوب جياز 3 14
  واجزاءه

 االستربوسكوب جياز
  واجزاءه

 ثٕبئٟ  ١ِلأٟ

 الصور توجيو كيفية 3 15
 جياز تحت الجوية

 ونقل االستربوسكوب
 النقاط

 عمل كيفية
 رسم لوحة

  الجوية لمصورة

 ثٕبئٟ ١ِلأٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 كتاب مقدمة في الصور الجوية و المرئيات الفضائية  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
An Introduction to Aerial Photographs  

and Satellite Images 
  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, 

.... 
http://gomaa-

dawod.blogspot.com/2019/01/blog-
post_57.html 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13

   

االٌزياَ ثّفوكاد اٌمطبػ١خ , اٍزقبك اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌؾل٠ضخ , ِزبثؼخ إٌزبعبد اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي اٌٖٛه 

 اٌغ٠ٛخ ٚثواِغٙب.
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 الوقررًوىرج وصف 

 

 وصف الوقرر

 

 

 االٍب١ٍخ و١ٍخ اٌزوث١خ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .11

 Geo 1302/ عغواف١ب اٍزوا١ٌب اٍُ / هِي اٌّموه .11

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .12

 إٌَخ االٌٚٝ/ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ اٌفًٖ / إٌَخ .13

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .14

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .15

 -٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:: اْ أ٘لاف اٌّموه .16

 والحدود لمقارة والمساحة والموقع التسميةالتعرف على مفهوم  -1 .1

 

 للقارة والتضاريس الجيولوجية البنيةتدريب الطلبة على التمييز  -2

 تعويد الطلبة على استخداـ ادلعلومات ادلكتسبة من موضوع الًتبة يف الدراسات اجلغرافية االخر  -3

 زيادة الثروة العلمية والثقافية لد  الطلبة عن طريق حثهم على حفظ وتطبيق بعض ادلعلومات اليت ختص موضوع قارة اسًتاليا -4

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .14

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اٌؼبَ ٌؼٍُ اٌغغواف١برّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه  -1ا

 ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌٍغغواف١ب اٌطج١ؼ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -2ا

 ٚاٌفُٙ ٌغغواف١ب اٌمبهاد رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -3ا

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ىزت ٚهلخ ثؾض١خ, ٚوزبثخ ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ ِغبي رٚبه٠ٌ لبهح اٍزوا١ٌب  -1ة

 ، ،التجارة الصناعة ، المعدنية والثروة التعدين ، الزراعة) االقتصادي النشاط ٠ىزت رمو٠و فٟ ا -2ة
 (والسياحة النقل

 ٌٍمبهح النباتية واالقاليم الطبيعي النبات ٠زؼٍُ اٌطٍجخ ر١١ّي  -3ة

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

واد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه . ر١ٙئخ اٌّؾب1ٙ

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو االػزجبه % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم١١ُ ٌٙب 

% فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽٚٛه اٌطٍجخ 1ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ,٠ّٚىٓ اْ رىْٛ كهعخ اٌزم١١ُ 

 ٌٍّؾبٙواد ٔٙبئ١ب . 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلها

 اٌزم٠ُٛ(.

 



  
 81الصفحت 

 
  

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 ٠م١ُ اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ الوزْبف اٌمبهح -1 

 ٠فَو اٍجبة رىْٛ اٌمبهح -2

 ٠ؾًٍ ثؼ٘ اٌؼ١ٍّبد اٌّؤصوح فٟ ّىً اٌمبهح -3

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 إٌّبلْخ -3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 اٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خ زطج١م١خاالفزجبهاد اٌثؼ٘ اٍزقلاَ  -2

 

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

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ لبهح اٍزوا١ٌب -1

 هحرط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّؤصوح فٟ رىْٛ ّىً اٌمب -2

رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاالّىبي اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّقططبد فٟ رؾ١ًٍ ِٛٙٛػبد ع١ٍٛع١ب  -3

 اٌمبهاد
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 ث١ٕخ اٌّموه .15

-: ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

  -اٌزبٌٟ :

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌزم١١ُ

 والمساحة والموقع التسمية 2 1
 والحدود

 والمساحة والموقع التسمية
 والحدود

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
اٌّؾبٙوح  والتضاريس الجيولوجية البنية والتضاريس الجيولوجية البنية 2 2

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
اٌّؾبٙوح  المناخية واالقاليم المناخ المناخية واالقاليم المناخ 2 3

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 واالقاليم الطبيعي النبات  النباتية واالقاليم الطبيعي النبات 2 4

  النباتية

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 واىميتيا انواعيا ، المائية الموارد 2 5

 الجغرافي وتوزيعيا

 انواعيا ، المائية الموارد
 الجغرافي وتوزيعيا واىميتيا

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 6
االٌمبء  القارة سكان القارة سكان 2 7

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
االٌمبء  الزراعة) االقتصادي النشاط الزراعة) االقتصادي النشاط 2 8

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

 ٕف١خ

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 التعدين: االقتصادي النشاط 2 9
 الصناعة ، المعدنية والثروة

  ، ،التجارة

 التعدين: االقتصادي النشاط
 الصناعة ، المعدنية والثروة

 والسياحة النقل ، ،التجارة

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

11 2 

 النقل: االقتصادي النشاط
 والسياحة

 النقل: االقتصادي النشاط
 والسياحة

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

 --------------- ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 وزبة عغواف١ب اٌمبهاد  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 عغواف١خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ /ِؾّل اى٘و اٌَّبنوزبة 

 اٌٍٛ اٌزوثخ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 , ٠ٚى١ج١ل٠ب اٌٍّٛٛػخ اٌؾوحاٌؼب١ٌّخ FAOِٕظّخ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .17

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 

 هذرس الوبدة                                                                                

 م.م حسُي عبذ الودُذ                                              

 

11 2 

 لوحدة تفصيمية دراسة( اضافة)
 القارة دول من منتخبة سياسية

 لوحدة تفصيمية دراسة( اضافة)
 القارة دول من منتخبة سياسية

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 اٌضبٟٔاِزؾبْ اٌْٙو   2 12

 

  

االٌمبء  ِٕبلْخ اٌزمبه٠و ِٕبلْخ اٌزمبه٠و 2 13

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االٌمبء  ِٕبلْخ اٌزمبه٠و ِٕبلْخ اٌزمبه٠و 2 14

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 

 

 

 

 

 ا

من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌغغواف١ب     اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 Geo 1303/ عغواف١ب ٛج١ؼ١خ  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 االٚي/ االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  31 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

ري٠ٚل اٌّزقوع١ٓ ثّؼوفخ ٚفُٙ اٌغغواف١ب ِٚؾزٛا٘ب ِٚلهاٍٙب ٚٛوائك رله٠َٙب ٚو١ف١خ اٍزقلاَ   -1

 اٌقوائٜ ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ٌزؾم١ك مٌه , ِٚزبثؼخ اٌزطٛهاد اٌزٟ رطوأ ػٍٝ ػٍُ اٌغغواف١ب 
 اٌغغواف١ب اػلاك ِؼ١ٍّٓ  عبِؼ١١ٓ اوفبء ٠ّزٍىْٛ اٌّٙبهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ  اٌالىِخ ٌزله٠ٌ ِبكح  -2
 ر١ّٕخ االرغب٘بد اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطٍجخ , ثّب ٠ّىُٕٙ ِٓ رط٠ٛو للهارُٙ اٌنار١خ فٟ كهاٍبرُٙ اٌؼ١ٍب  -3

 ؽش اٌطٍجخ  ػٍٝ و١ف١خ اثزىبه اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرط٠ٛو٘ب الٍزقلاِٙب فٟ رله٠ٌ ِبكح اٌغغواف١ب  -4
 اوَبة اٌطٍجخ اٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٞ ِْىٍخ ػ١ٍّخ ٚؽٍٙب ثبٍٍٛة ػٍّٟ ١ٍٍُ  -5
 

 

 

 

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 ٌالٛبه اٌؼبَ ٌؼٍُ اٌغغواف١ب  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -1أ

 ٌٍلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

 ٌٍقوائٜ ٚو١ف١خ اٍزقلاِٙب رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

 ٌٍّلاهً اٌغغواف١خ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -4أ
 ٠ٌ اٌغغواف١بٌطوائك رله رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌفٍَفخ اٌغغواف١ب    -6أ
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه.   -ة 

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ ِٓ ٔبؽ١خ اٌزى٠ٛٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ ٚربه٠ـ – 1ة

 ْٔٛء٘ب

ج١ؼ١خ كْٚ ٍٛا٘ب ٚو١ف١خ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رف١َو اٍجبة ظٙٛه ثؼ٘ اٌظٛا٘و اٌط -2ة

 ربص١و٘ب ػٍٝ اٌَّزٕٛٛبد اٌجْو٠خ 

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اٌقوائٜ اٌطج١ؼ١خ ٌّظب٘و ٍطؼ االهٗ ثبالٙبفخ -3ة

 اٌٝ ٛو٠مخ  اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح  -1

 اٌؼوٗ اٌؼٍّٟ )اٍزقلاَ ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ؽَت ِب ِزٛفو فٟ ِقزجو لَُ اٌغغواف١ب  -2
رْغ١غ اٌطٍجخ ثبالٍزؼبٔخ ثبٌّٖبكه اٌّزبؽخ ثبٌّىزجخ ِغ االٛالع ػٍٝ اٌقوائٜ اٌطج١ؼ١خ  -3

 اٌّزٛفوح 
 اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  -4

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ  ٚاالٍجٛػ١خ ٚاٌْٙو٠خ  -1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ  -2

 

 

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :  -ط 

 اْ ٠فَو اٌظٛا٘و اٌغغواف١ب ثطو٠مخ  ػ١ٍّخ ِٓ ؽ١ش اٌزى٠ٛٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ ٌٍظب٘وح  -1ط

اْ ٠م١ُ ثؾٛس ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌّز١ّي٠ٓ فٟ اٌّغبي اٌغغوافٟ ِغ ِمبهٔزٙب ثبٌظٛا٘و  -2ط

 اٌّٛعٛكح 

  GISفالي اٌقوائٜ اٌٛهل١خ ٚاالٌىزو١ٔٚخ )اْ ٠فَو اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ ِٓ  -3ط

) 

 اْ ١ّ٠ي اٌظٛا٘و اٌطج١ؼ١خ ِٓ فالي االٌٛاْ ػٍٝ اٌقو٠طخ  -4ط

 
 ٛوائك  اٌزم١١ُ 

 افزجبه للهح اٌطبٌت  ِٓ فالي االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ  -1
رىٍف اٌطبٌت ثىزبثخ اٌجؾٛس اٌّزؼٍمخ ثبٌظٛا٘و اٌطج١ؼ١خ ٌغوٗ ل١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ  -2

 ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبعبداٌزفى١و 
  GISافزجبهاد ػ١ٍّخ فٟ ِقزجو  -3
 افزجبهاد ١ِٛ٠خ رمَٛ ػٍٝ اٍبً رٛع١ٗ االٍئٍخ اٌفىو٠خ ٚاالٍزٕزبع١خ  -4
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اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  -ك 

 اٌْقٖٟ (.

اٍزقلاَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌؾل٠ضخ اٌّؼزّلح ِٓ ثبؽض١ٓ  ٌُٙ للهح ِز١ّيح ثٙنا اٌّغبي  -1ك

 اٌغغوافٟ 

 رم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ووٚثبد ٌىزبثخ ثؾٛس ٌظب٘وح ِؼ١ٕخ  -2ك

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثّواعؼخ ِؤٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثلهاٍخ اٌظٛا٘و اٌطج١ؼ١خ  -3ك

 ٚاٌّىزجبد اٌؼبِخ االٍزفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك  -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

ٛو٠مخ  اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزؼ١ٍُ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ

اٌىْٛ ,اٌّغّٛػخ ا١ٌَّْخ  ِملِخ ػٓ ػٍُ اٌغغواف١خ  2 االٚي 

,اٌىٛاوت ا١ٌَبهح اٌْٙت 

 ٚا١ٌٕبىن

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
ْٔؤح اٌىْٛ ٚٔظو٠بد  2 اٌضبٟٔ 

 إٌْٛء
ٔظو٠بد وبٔذ ٚال٠الً, 

ٔظو٠خ اٌّل اٌمبهٞ ,ٔظو٠خ 

 أفغبه اٌَٛهٔٛفب

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
ا١ّ٘خ كهاٍخ اٌزبه٠ـ  اٌزبه٠ـ اٌيِٕٟ ٌألهٗ 2 اٌضبٌش

اٌيِٕٟ ٌألهٗ , االىِٕخ 

 اٌغ١ٌٛٛع١خ 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
ِؾ١ٜ االهٗ ,رفٍطؼ  ّىً االهٗ  2 اٌواثغ

االهٗ ٍٚججٗ , فطٛٛ 

 اٌطٛي ٚاٌؼوٗ

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
ع١ّغ اٌّفوكاد اٌزٟ كهٍذ  اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 اٌقبٌِ

 فٟ االٍبث١غ اٌَبثمخ 

 افزجبه

 ّٙوٞ

ِْبهوخ ع١ّغ 

 اٌطٍجخ 
كٚهاْ االهٗ ٘ٛي ٔفَٙب  ؽووخ كٚهاْ االهٗ  2 اٌَبكً

 ٚا١ّ٘زٙب اٌغغواف١خ

كٚهاْ االهٗ ؽٛي 

اٌٌّْ ٚرى٠ٛٓ اٌفٖٛي 

 االهثؼخ  

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 

ٛجمبد االهٗ , اٌمْوح  اٌزوو١ت اٌلافٍٟ ٌألهٗ  2 اٌَبثغ

 االه١ٙخ , اٌّبٔزً ٚإٌٛاح 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
 ْٔؤح اٌمبهاد ٚاٌّؾ١طبد  اٌمبهاد ٚاٌّؾ١طبد  2 اٌضبِٓ 

 َِبؽخ اٌمبهاد ٚاٌّؾ١طبد 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ إٌظو٠خ اٌززوا١٘ل٠خ , ٔظو٠خ ٔظو٠بد ْٔٛء اٌمبهاد  2 اٌزبٍغ
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اٌٖف١خ فٟ  ىؽيؽخ اٌمبهاد  ٚاٌّؾ١طبد 

 اٌزؾ١ٚو 
ِىٛٔبد اٌغٛ , ٛجمبد اٌغٛ  اٌغغواف١خ إٌّبف١خ  2 اٌؼبّو

, ػٕبٕو إٌّبؿ , اٌؼٛاًِ 

 اٌّؤصوح فٟ إٌّبؿ 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌؾبكٞ 

 ػْو

ع١ّغ اٌّفوكاد اٌزٟ كهٍذ  اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2

فٟ االٍبث١غ اٌَبثمخ ثؼل 

 االٚياٌْٙو 

 افزجبه

 ّٙوٞ

ِْبهوخ ع١ّغ 

 اٌطٍجخ 

اٌضبٟٔ 

 ػْو

اٌّبء فٟ اٌطج١ؼخ , فٛآ  عغواف١خ ا١ٌّبٖ  2

اٌّبء , اٌلٚهح اٌؼبِخ ٌٍّبء 

 فٟ اٌطج١ؼخ , 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌضبٌش 

 ػْو

رٚبه٠ٌ ل١ؼبْ اٌّؾ١طبد  اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد  2

, ٍِٛؽخ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد 

ٚاٌغيه , اٌز١بهاد  , اٌّل

 اٌجؾو٠خ ,االٔٙبه ,

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 

اٌواثغ 

 ػْو

ْٔٛء ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ,  ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ  2

رٛى٠ؼٙب , اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ 

 ٚاٌجْو٠خ اٌّؤصوح ػ١ٍٙب

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌقبٌِ 

 ػْو 

االلب١ٌُ إٌجبر١خ , إٌجبربد  اٌؾ١بح إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ  2

االلب١ٌُ اٌؾبهح , ٔجبربد 

االلب١ٌُ اٌّؼزلٌخ , ٔجبربد 

 االلب١ٌُ اٌجبهكح 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 كتب ادلنهجية  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  اجلغرافيا الطبيعية اسس ومفاىيم حديثة ،زلمد صربي زلسوب ،  -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( 2
 .1996دار الفكر العريب للطبع والنشر ، القاىرة ، مصر ، 

زلمد رلدي تراب ، اساسيات اجلغرافيا الطبيعية ، دار احلنُت للنشر  -2
 . 2008، 1،ـ1والتوزيع ، ط

علي سامل الشواوره ، جابر احلالؽ ، جغرافية الطبيعية والبشرية ،  -3
 .2012، 1ط

 1،2010،ـ1موعة مؤلفُت ، مدخل اىل اجلغرافيا الطبيعية ، طرل -4
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اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13

   

 ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍبً .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه1  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .11

 Geo 1304/اٌغغواف١خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ  اٍُ / هِي اٌّموه .11

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .12

 اٌفًٖ اٌلهاٍٟ االٚي /اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .13

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .14

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .15

 -اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:: اْ ٠ىْٛ أ٘لاف اٌّموه .16

 _ ِفَٙٛ عغواف١خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٚا١ّ٘زٙب ثبٌَٕجخ ٌٍطبٌت1

 ِفَٙٛ االٌٍ اٌّؼزّلح فٟ ر١ٕٖف اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ  -2

 أٛاع إٌّب٘ظ اٌّزجؼخ فٟ كهاٍخ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ -3

 ا١ّ٘خ اٌز١ٙئخ ٌٍلهً ٚو١ف١خ ا٠ٖبي اٌّؼٍِٛبد ٌٍطبٌت-4

 ِؼوفخ االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌٖؾ١ؾخ اٌَّزقلِخ فٟ رلهً عغواف١خ اٌّٛاهك ااٌطج١ؼ١خ  -5

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .14

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠لهن اٌطبٌت ا١ّ٘خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ثبٌَٕجخ الٞ ثٍل -1     

 اْ ٠ٖٕف اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٚاالٌٍ اٌّؼزّلح فٟ اٌز١ٕٖف -2     

 اْ ٠ؼوف اٌزوثخ ٠ٚج١ٓ ِىٛٔبرٙب ٚفٛإٙب اٌف١ي٠ب٠ٚخ  ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ -3     

 اْ ١ّ٠ي اٌطبٌت ث١ٓ أٛاع اٌّٛاهك ٍٛاء ِبئ١خ اٚ ِؼل١ٔخ اٚ غ١و مٌه ِٓ اٌّٛاهك -4     

 رٗ ِٖٚبكه رٍٛصٗ  اْ ٠ٛٙؼ  اٌطبٌت اٌغالف اٌغبىٞ ٚٛجمب-5     

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رؾل٠ل ِٖبكه اٌطبلخ اٌلائ١ّخ ٚغ١و اٌلائ١ّخ وبٌو٠بػ ٚاالّؼبع اٌَّْٟ ٚا١ٌّبٖ ٚاٌّٛاهك اٌّؼل١ٔخ -1     

 اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٍٛاء ػٍٝ َِزٜٛ اٌؼبٌُ اٚ ػٍٝ َِزٜٛ اٌجٍل اٌٛاؽل-2     

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 ٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. . اٌطٍت 3ِ

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, 

 ٠ُ(.اٌزمٛ

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ -ط

 ٠ؼوف عغواف١خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ  1-ط     

 ٠ج١ٓ اٌٍ ر١ٕٖف اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ  2-ط
 ٠ٛٙؼ ِٖبكه اٌطبلخ اٌّزغلكح ٚغ١و اٌّزغلكح  3-ط      

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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٠َزقلَ  ػبكح اٍٍٛة اٌزؼ١ٍُ ا١ٌّبّو ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ  اٌّٙبهاد ثْىً ِجبّو ٕٚو٠ؼ ِؼيىح ثبٌٍٛبئً 

 اٌؾل٠ضخ وبٌؼوٗ ثلاد اٌْٛ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 

 
 مبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثاٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 رٛظ١ف اٌّٙبهاد اٌّىزَجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼوفخ فٟ ِبكح عغواف١خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ -1

 افز١به اِضٍخ ِٓ ِموه اٌّبكح ٚػوٙٙب ػجو اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾل٠ضخ )كارب ّٛ(-2

 اٍزفبكح اٌطبٌت ِٓ ٘نٖ اٌٍٛبئً ٚاٌّٙبهادرم١١ُ ِلٜ -3
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 ث١ٕخ اٌّموه .15

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

ِب١٘خ عغواف١خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ  2 1

 /ِفِٙٛٙب ,ا١ّ٘زٙب, ر١ٕٖفٙب
ِب١٘خ عغواف١خ اٌّٛاهك 

,ا١ّ٘زٙب, اٌطج١ؼ١خ /ِفِٙٛٙب 

 ر١ٕٖفٙب

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ٔٙبئٟ

ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ عغواف١خ  9 2

اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ,اٌّٖله 

 ,اٌّٛهك, اٌّٛهك االلزٖبكٞ

ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ عغواف١خ 

اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ,اٌّٖله 

 ,اٌّٛهك, اٌّٛهك االلزٖبكٞ

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي هنائي

اٌٍ ر١ٕٖف اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ  9 3

 اٌّؼزّلح 
اٌٍ ر١ٕٖف اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ 

 اٌّؼزّلح 
ادلناقشة 

 واالستجواب

 تقومي هنائي

اٌزوثخ ,رؼو٠فٙب ِٚىٛٔبرٙب  9 4

 ,فٛإٙب اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ 
اٌزوثخ ,رؼو٠فٙب ِٚىٛٔبرٙب 

,فٛإٙب اٌف١ي٠بئ١خ 

 ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 هنائيتقومي 

أٛاع اٌزوة ,رٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ  9 5

 ,ِْبوً اٌزوة ,١ٕبٔزٙب 
أٛاع اٌزوة ,رٛى٠ؼٙب 

اٌغغوافٟ ,ِْبوً اٌزوة 

 ,١ٕبٔزٙب 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي هنائي

ادلناقشة  افزجبه ّٙوٞ افزجبه ّٙوٞ 9 6
 واالستجواب

 تقومي هنائي

إٌجبد اٌطج١ؼٟ ,ِفِٙٛٗ  9 7

 ,ر١ٕٖف إٌجبربد اٌطج١ؼ١خ 
إٌجبد اٌطج١ؼٟ ,ِفِٙٛٗ 

 ,ر١ٕٖف إٌجبربد اٌطج١ؼ١خ 
ادلناقشة 

 واالستجواب

 تقومي هنائي

اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ ّٔٛ٘ب  9 8

 ,ِْبوً إٌجبد اٌطج١ؼٟ 
اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ ّٔٛ٘ب 

 ,ِْبوً إٌجبد اٌطج١ؼٟ 
ادلناقشة 

 واالستجواب

 هنائي تقومي

ادلناقشة  االلب١ٌُ إٌجبر١خ فٟ اٌؼبٌُ  االلب١ٌُ إٌجبر١خ فٟ اٌؼبٌُ  9 9
 واالستجواب

 تقومي هنائي

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٌَطؾ١خ  9 11

ٚاٌغٛف١خ ,رؼو٠فٙب ٚاِبوٓ 

 ٚعٛك٘ب ,َِبؽزٙب ٚو١ّزٙب

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٌَطؾ١خ 

ٚاٌغٛف١خ ,رؼو٠فٙب ٚاِبوٓ 

 ٚعٛك٘ب ,َِبؽزٙب ٚو١ّزٙب

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي هنائي

اٌغالف اٌغبىٞ )رؼو٠فٗ  اٌغالف اٌغبىٞ )رؼو٠فٗ ,ٛجمبرٗ( 9 11

 ,ٛجمبرٗ(
ادلناقشة 

 واالستجواب

 تقومي هنائي

رٍٛس اٌٙٛاء ِٖٚبكه رٍٛصٗ  9 12

,َِججبد رٍٛس اٌٙٛاء ِٚؤصوارٗ 

 فٟ اٌج١ئخ اٌغ٠ٛخ 

رٍٛس اٌٙٛاء ِٖٚبكه رٍٛصٗ 

,َِججبد رٍٛس اٌٙٛاء 

 ِٚؤصوارٗ فٟ اٌج١ئخ اٌغ٠ٛخ 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي هنائي

 تقومي هنائيادلناقشة ِٖبكه اٌطبلخ ِٓ االّؼبع ِٖبكه اٌطبلخ ِٓ االّؼبع  9 13
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

 ال رٛعل ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

عغواف١خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ /اٌطجؼخ االٌٚٝ ٌَٕخ  اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼزّلح -2

 ,كوزٛه ٍالَ ٘برف اٌغجٛهٞ /عبِؼخ ثغلاك2113

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب -3

 (111)اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزمبه٠و

 االٍزفبكح ِٓ اٌلٚه٠بد  ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه

 االٍزفبكح ِٓ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ وّٖبكه اٙبف١خ  اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ/ِٛالغ االٔزو١ٔذ -4

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .17

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ 2

 

 

 

 
 
 

 هذرس الوبدة                                                                              

 م عور ابراهُن حسُي1م                                                                      

 المادة :جغرافية الموارد الطبيعية                                                       

 

 

 واالستجواب اٌَّْٟ ٚاٌو٠بػ ٚٛبلخ ا١ٌّبٖ  اٌَّْٟ ٚاٌو٠بػ ٚٛبلخ ا١ٌّبٖ 

اٌّٛاهك اٌّؼل١ٔخ ,ِفِٙٛٙب  9 14

 ٚرٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ 
اٌّٛاهك اٌّؼل١ٔخ ,ِفِٙٛٙب 

 ٚرٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ 
ادلناقشة 

 واالستجواب

 تقومي هنائي

ادلناقشة  االفزجبه إٌٙبئٟ االفزجبهإٌٙبئٟ 9 15
 واالستجواب

 تقومي هنائي
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 

 

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف لتعلم امبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .17

 اٌغغواف١ب     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .18

 Geo 1306 /اٌقوائٜ ٚاٌؼًّ ا١ٌّلأٟ  اٍُ / هِي اٌّموه .19

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .21

 اٌٍضبٟٔ/االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .21

 ٍبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .22

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .23

 أ٘لاف اٌّموه .24

 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثبٌقوائٜ -4
 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثقٖبئٔ اٌقوائٜ -5
 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثى١ف١خ اٍزقلاَ اٌقوائٜ -6
 

 

 

 

 

 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .18
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ إٌظوٞ ٌٍقو٠طخ ِٚىٛٔبرٙب -1أ

ٌز١ٕٖف اٌقوائٜ ٚاٌّؼب١٠و  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

 اٌَّزقلِخ ٌنٌه 

اُ٘ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ ٌغغواف١ب  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

 اٌقوائٜ
 ٌٍلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -4أ

 ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو ِٛالغ اٌلٚي لبهح ا١ٍب  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٓ رطٛه اٌقوائٜ   -6أ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌقوائٜ  – 1ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ رؾ١ًٍ ٚرف١َو ِىٛٔبد اٌقو٠طخ  – 2ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ و١ف١خ اٍزقلاَ اٌقوائٜ – 3ة
 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح  -5

 اٌؼوٗ اٌؼٍّٟ ) اٍزقلاَ ِقزجو اٌغغواف١خ( -6
 ٚاالٛالع ػٍٝ اٌّٖبكه كهاٍخ اٌقوائِٜطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ  -7
 اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  -8

 ٛوائك اٌزم١١ُ      
 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ ِؾلكح  -3

 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعت اٌج١زٟ ٚاٌّْبهوبد اٌٖف١خ  -4
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثؤٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ٚ ِمب١ٌٗ  -5

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اٌقوائٜ  -1ط

 ٠فوق ث١ٓ فوائٜ اٌلٚي ِٓ ٔبؽ١خ اٌزى٠ٛٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ .اْ -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌغغواف١١ٓ اٌّْٙٛه٠ٓ فٟ ِغبي اٌقوائٜ -3ط

  ٠فَو اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ ػٍٝ اٌقوائٜ   -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد  -4

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  -5
 ٛو٠مخ اٌّؾبوبٖ  -6
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط  -5

 وزبثخ ثؾٛس ػٓ ثؼ٘ اٌلٚي ِزّٕٚخ ٌقوائٜ ِزٕٛػخ ٌزٍه اٌلٚي  -6
 اِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١ٗ  -7
 gisافزجبهاد ػ١ٍّخ فٟ ِقزجو  -8
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اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه إٌّمٌٛخ ) اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 اٌْقٖٟ (.

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح  -1ك

 رْى١ً ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ فبهٛخ ِؼ١ٕخ الؽلٜ اٌمبهاد  -2ك

 االفبكح ِٓ ِؤٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌقوائٜ ٌي٠بكح ِؼبهف اٌطٍجخ ٚر٠ٕٛؼٙب  -3ك

    وي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِقطٛٛبد ٚفوائٜ عغواف١خ االفبكح ِٓ ِوا -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .19

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

: رّى١ٓ اٌّطٍٛثخ

 اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِفَٙٛ اٌقو٠طخ /  اٌقو٠طخ 3 1

ربه٠ـ رطٛه٘ب/ 

 ا١ّ٘زٙب

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌّؼب١٠و اٌَّزقلِخ  3 2

 فٟ ر١ٕٖف اٌقوائٜ
ر١ٕٖف اٌقوائٜ 

ٚاٌّؼب١٠و اٌَّزقلِخ 

 فٟ اٌز١ٕٖف

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌّىٛٔبد االٍب١ٍخ  3 3

 ٌٍقو٠طخ
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح ِىٛٔبد اٌقو٠طخ

ِمب١٠ٌ اٌقو٠طخ  3 4

 ٚٛوق رّض١ٍٙب
ِم١بً اٌوٍُ / 

أٛاػٗ/و١ف١خ اٍزقواط 

ٚ اٌَّبؽبد  اٌَّبفبد

 ِٓ اٌقو٠طخ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

فطٛٛ اٌطٛي ٚكٚائو  3 5

اٌؼوٗ ٚفٛائلُ٘ فٟ 

 هٍُ اٌقو٠طخ

فطٛٛ اٌطٛي ٚكٚائو 

اٌؼوٗ ٚا١ّ٘زٙب فٟ 

 هٍُ اٌقوائٜ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح ٛوق رؼ١١ٓ اٌّْبي ٛوق رؼ١١ٓ اٌّْبي 3 6

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ 3 7

َِمٜ اٌقو٠طخ  3 8

ٚأٛاػٗ ٚفٖبئٔ 

 وً ٔٛع

 َِمٜ اٌقو٠طخ 

 رؼو٠فخ / أٛاػٗ
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

ّجىخ اٌزوث١غ ٚو١ف١خ  3 9

 لواءح االؽلاص١بد
ّجىخ اٌزوث١ؼبد 

 ٚلواءح االؽلاص١بد
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

و١ف١خ رؾل٠ل اٌّٛلغ  3 11

 ػٍٝ اٌقو٠طخ
و١ف١خ ا٠غبك اٌّٛلغ 

 ػٍٝ اٌقو٠طخ
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

و١ف١خ هٍُ اٌمطبع ِٓ  3 11

 اٌقو٠طخ اٌطجٛغواف١خ
و١ف١خ هٍُ اٌمطبع ِٓ 

 اٌقوائٜ اٌطجٛغواف١خ
 ثٕبئٟ  قزجواٌّ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ 3 12

اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  3 13

 ِٚزطٍجبرٙب
اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ / 

رؼو٠فٙب/ِزطٍجبرٙب/ 

اٌلهاٍخ ا٘لافٙبفٟ 

 اٌغغواف١خ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اعواء كهاٍخ ١ِلا١ٔخ  3 14

 ِؾٖٛي ىهاػٟ
رطج١ك ١ِلأٟ)ٌلهاٍخ 

ِؾٖٛي ىهاػٟ فٟ 

 اٌّؾبفظخ(

 ثٕبئٟ  ١ِلأٟ

اعبء اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  3 15

ٌزٛى٠غ اٌؾوف 

 اٌٖٕبػ١خ

رطج١ك ١ِلأٟ ) كهاٍخ 

رٛى٠غ اٌؾوف 

 اٌٖٕبػ١خ فٟ ثؼمٛثخ(

 ثٕبئٟ ١ِلأٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .21

 كتب ادلنهجية  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .21
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 وصف الوقرر

 

 

 اٌزوث١خ االٍب١ٍخو١ٍخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .26

 Geo 1307/ عغواف١خ ثْو٠خ اٍُ / هِي اٌّموه .27

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .28

 إٌَخ االٌٚٝ/ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ االٚي اٌفًٖ / إٌَخ .29

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .31

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .31

 -اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:: أ٘لاف اٌّموه .32

 االصو اٌّزجبكي ث١ٓ ػٕبٕو اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ٚاالَٔبْاٌزؼوف ػٍٝ  -1

 اٌَّبد اٌؾٚبه٠خ ٌٍّغزّؼبد اٌّزملِخ ٚاٌّغزّؼبد إٌب١ِخرله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ  -2

 اٌغغواف١خ اٌجْو٠خ فٟ اٌلهاٍبد اٌغغواف١خ االفوٜرؼ٠ٛل اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّؼٍِٛبد اٌّىزَجخ ِٓ ِٛٙٛع  -3

ى٠بكح اٌضوٚح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌضمبف١خ ٌلٜ اٌطٍجخ ػٓ ٛو٠ك ؽضُٙ ػٍٝ ؽفع ٚرطج١ك ثؼ٘ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رقٔ ِٛٙٛع  -4

 االَٔبْ ٚرؼ١ّو االهٗ

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .22

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌؼٍُ اٌغغواف١ب اٌجْو٠خ -1ا

 ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌٍغغواف١ب اٌجْو٠خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -2ا

 ٚاٌفُٙ فٟ ١ِلاْ اٌغغواف١خ اٌجْو٠خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -3ا

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ىزت ٚهلخ ثؾض١خ, ٚوزبثخ ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ ِغبي اٌغغواف١خ اٌجْو٠خ  -1ة

 البيئات الطبيعية وتكيف االنسان ليا يكتب تقرير بموضوع -2ة

 االرض في وانتشاره االنسان موطنموضوع  ٠زؼٍُ اٌطٍجخ  -3ة

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو االػزجبه % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم١١ُ ٌٙب 

% فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽٚٛه اٌطٍجخ 1ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ,٠ّٚىٓ اْ رىْٛ كهعخ اٌزم١١ُ 

 ٌٍّؾبٙواد ٔٙبئ١ب . 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلها

 اٌزم٠ُٛ(.

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 .البيئات الطبيعية وتكيف االنسان ليا فٟ ؼٍّبء عٙٛك اٌاٌطٍجخ ٠ضّٓ  -1 

 البشرية السالالت ٠ٕبلِ اٌطٍجخ اٌّْىالد -2

 واالديان المغات ثبٌٕظو٠بد رٕٛع  اٌطٍجخ هأ٠ُٙ٠ج١ٓ  -3
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 إٌّبلْخ -3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خاٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي  -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خ) ِؾبوبح ١ِلا١ٔخ(  اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2

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

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ االّىبي االه١ٙخ -1

 للهح اٌطٍجخ فٟ رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّؤصوح فٟ رى٠ٛٓ االّىبي االه١ٙخرط٠ٛو  -2

رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاالّىبي اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّقططبد فٟ رؾ١ًٍ ِٛٙٛػبد  -3

 اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛعٟ
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 ث١ٕخ اٌّموه .23

ٛو٠مخ  اٌزؼ١ٍُٛو٠مخ  اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

االثر المتبادل بين عناصر البيئة  2 1
 الطبيعية واالنسان 

االثر المتبادل بين عناصر 
 البيئة الطبيعية واالنسان 

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
البيئات الطبيعية وتكيف االنسان  2 2

 ليا 

البيئات الطبيعية وتكيف 
 االنسان ليا 

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
االقتصاد البشري )نشاط االنسان  2 3

 وحرفو االقتصادية(
 بيئة االقتصاد البدائي 

 

االقتصاد البشري )نشاط 
 االنسان وحرفو االقتصادية(

 بيئة االقتصاد البدائي 
 

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

واالجتماعية الظروف الطبيعية  2 4
 )بيئة االقتصاد البسيط والتجاري(

الظروف الطبيعية واالجتماعية 
)بيئة االقتصاد البسيط 

 والتجاري(

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

السمات الحضارية لممجتمعات  2 5
 المتقدمة والمجتمعات النامية 

السمات الحضارية لممجتمعات 
 المتقدمة والمجتمعات النامية 

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 6
اثر التطور الفني في التطور  2 7

 الحضاري

اثر التطور الفني في التطور 
 الحضاري

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 -:االرض وتعمير االنسان 2 8

 في وانتشاره االنسان موطن
 االرض

 -:االرض وتعمير االنسان
 في وانتشاره االنسان موطن

 االرض

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 االنسان اصل - 2 9
  البشرية السالالت -
 واالديان المغات -

 االنسان اصل -
  البشرية السالالت -
 واالديان المغات -

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

  البشري المتجمع 2 11
 سكان العالم-1

  البشري المتجمع
 سكان العالم-1

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .24

 --------------- ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
)٠ٚى١ج١ل٠ب (اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح, اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ١ٌٙئخ اٌَّؼ 

 اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌؼوال١خ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .25

 ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍبً .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه1  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 
 هذرس الوبدة                                                                               

 خلف عور عبذ هللاد.                                                                                                                    

 

 

ِٟٛ٠ 

االٌمبء  االستيطان البشري االستيطان البشري 2 11

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2 12

 

  

االٌمبء  مؤسسة الدولة مؤسسة الدولة 2 13

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

14 2 

 ِٕبلْخ اٌزمبه٠و

االٌمبء  ِٕبلْخ اٌزمبه٠و

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .34

 Geo 1308/ عغواف١ب اٌزوثخ اٍُ / هِي اٌّموه .35

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .36

 إٌَخ االٌٚٝ/ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ اٌفًٖ / إٌَخ .37

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .38

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .39

 -ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً أ٘لاف اٌّموه .41

 التعرؼ على مفهـو الًتبة وخصائصها ادلختلفة -1

 تدريب الطلبة على التمييز بُت انواع الًتب -2

 تعويد الطلبة على استخداـ ادلعلومات ادلكتسبة من موضوع الًتبة يف الدراسات اجلغرافية االخر  -3

 حثهم على حفظ وتطبيق بعض ادلعلومات اليت ختص موضوع الًتبة زيادة الثروة العلمية والثقافية لد  الطلبة عن طريق -4

 

 

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .26
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌؼٍُ اٌغغواف١ب -1ا

 ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌٍغغواف١ب اٌطج١ؼ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -2ا

 ٚاٌفُٙ ٌغغواف١ب اٌزوثخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -3ا

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ىزت ٚهلخ ثؾض١خ, ٚوزبثخ ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ ِغبي عغواف١ب اٌزوثخ  -1ة

 ٠ؾفع أٛاع اٌزوة ٚفٖبئٖٙب اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ي٠بئ١خ ٚرٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ -2ة

 ٠زؼٍُ اٌطٍجخ ر١١ّي أٛاع اٌزوة  -3ة

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ اٌوٍبئً  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 ١ٙئخ.. اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو االػزجبه % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم١١ُ ٌٙب 

% فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽٚٛه اٌطٍجخ 1ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ,٠ّٚىٓ اْ رىْٛ كهعخ اٌزم١١ُ 

 ٌٍّؾبٙواد ٔٙبئ١ب . 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلها

 اٌزم٠ُٛ(.

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ أٛاع اٌزوة -1 

 ٠فَو اٍجبة رٕٛع اٌزوة -2

 ٠ؾًٍ ثؼ٘ اٌؼ١ٍّبد اٌّؤصوح فٟ اٌزوة -3

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 إٌّبلْخ -3
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 اٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خ زطج١م١خاالفزجبهاد اٌثؼ٘ اٍزقلاَ  -2

 

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

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ اٌزوة -1

 رط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّؤصوح فٟ اٌزوة -2

 اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّقططبد فٟ رؾ١ًٍ ِٛٙٛػبد اٌزوثخرّى١ٓ اٌطجخ ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاالّىبي  -3
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 ث١ٕخ اٌّموه .27

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 1

رؼو٠ف اٌزوثخ ٚػاللزٙب ثبٌؼٍَٛ 

 ٚفبٕخ اٌغغواف١ب

رؼو٠ف اٌزوثخ ِٚب١٘زٙب 

 ٚػاللزٙب ثبٌؼٍَٛ االفوٜ
ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
2 2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

 ْٔٛء اٌزوثخ ٚػٛاًِ رى٠ٕٛٙب

 ْٔٛء اٌزوثخ ٚػٛاًِ رى٠ٕٛٙب 

 اٌّبكح االَ )اٌٖقٛه(-

 اٌزٚبه٠ٌ-

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
3 2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

 ػٛاًِ رى٠ٛٓ اٌزوثخ

 إٌّبؿ 

اٌؼٛاًِ اٌجب٠ٌٛٛع١خ )إٌجبد -

 ٚاٌؾ١ٛاْ(

 اٌيِٓ-

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 4

 ِىٛٔبد اٌزوثخ
ِىٛٔبد اٌزوثخ )اٌّىٛٔبد 

 اٌّؼل١ٔخ ٚاٌؼ٠ٛٚخ(
ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
5 2 

اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ رّى١ٓ 

 فٖبئٔ اٌزوثخ اٌف١ي٠بئ١خ

 فٖبئٔ اٌزوثخ اٌف١ي٠بئ١خ 

 ٌْٛ اٌزوثخ -1

 ١َٔظ اٌزوثخ-2

 ثٕبء اٌزوثخ 

 اٌَّب١ِخ ٚإٌفبم٠خ

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 6

 
  

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 7

 فٛآ اٌزوثخ اٌى١ّ١بئ١خ
 اٌقٛآ اٌى١ّبئ١خ 

 فٖٛثخ اٌزوثخ-1

 اٌٍّٛؽخ ٚاٌم٠ٍٛخ-2

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
8 2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

 ر١ٕٖف اٌزوة

االٌمبء  ر١ٕٖف اٌزوة

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 9

 أٛاع اٌزوة 
االٌمبء  أٛاع اٌزوة 

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

11 2 
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

 اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍزوة

فٟ ٌٍزوة زٛى٠غ اٌغغوافٟ اٌ

 اٌؼبٌُ
االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .28

 --------------- ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 وزبة عغواف١ب اٌزوثخ / ٕفبء اٌّظفو )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 اٌَّبنعغواف١خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ /ِؾّل اى٘و وزبة 

 اٌٍٛ اٌزوثخ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 , ٠ٚى١ج١ل٠ب اٌٍّٛٛػخ اٌؾوحاٌؼب١ٌّخ FAOِٕظّخ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .29

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب 2

 

 

 

 هذرس الوبدة                                                                                

 د.عوبر حسُي هحوذ                                                                           

ِٟٛ٠ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 11

 ِْبوً اٌزوة
 . ِْبوً اٌزوة 

 أقفبٗ اٌمبث١ٍخ االٔزبع١خ -1

 اٌٍّٛؽخ -2

 اٌزؼو٠خ-3

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ  2 12

 

  

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 13

 ١ٕبٔخ اٌزوة
 ١ٕبٔخ اٌزوة

 اٌجيي -1

 

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

14 2 

ِؼوفخ ٚفُٙ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ

 اٌلٚهاد اٌيهاػ١خ ٚاٌز١َّل

 اٌلٚهاد اٌيهاػ١خ-2

 اٌز١َّل

 

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 15

رلهط اٌَفٛػ ٚاٌيهاػخ 

 اٌىٕزٛه٠خ

 رلهط اٌَفٛػ

 اٌيهاػخ اٌىٕزٛه٠خ
االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 الوقررًوىرج وصف 

 

 وصف الوقرر

 

 

 االٍب١ٍخ و١ٍخ اٌزوث١خ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .42

جغرافيا قارة اسيا / اٍُ / هِي اٌّموه .43  Geo 1309     

 الزامي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .44
  /االوىلفصل الدراسي الثاين اٌفًٖ / إٌَخ .45

 ساعة30= 15*2 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .46
 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .47

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:اٌّموهأ٘لاف  .48

 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ اثوى ِٛٙٛػبد عغواف١ب لبهح ا١ٍب ٚفّٙٙب ثْىً كل١ك . -1

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ اٍجبة ْٔٛء لبهح ا١ٍب   -2

 رؼو٠ف اٌطٍجخ ثؤُ٘ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼزّلح فٟ رله٠ٌ اٌّبكح  -3

 ِٓ رؾ١ًٍ اُ٘ اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ اٌّٛعٛكح ػٍٝ لبهح ا١ٍب ِٚمبهٔزٙب ِغ اٌمبهاد االفوٜرّى١ٓ اٌطٍجخ  -4

 

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .31
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   ٘لاف اٌّؼوف١خ األ - أ

 ِٓ فالي اٍز١ؼبة ِبكح عغواف١ب لبهح ا١ٍب  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -1أ

 الٍجبة ْٔٛء لبهح ا١ٍب  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

 اُ٘ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ ٌغغواف١ب لبهح ا١ٍب  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ
االُ٘ اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ ٌمبهح ا١ٍب اٌزٟ ّغٍذ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -4أ

 اٌجبؽض١ٓ ٚاٌغغواف١١ٓ 
 ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو ِٛالغ اٌلٚي لبهح ا١ٍب  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٓ اثوى َِزىْفٟ اٌمبهح   -6أ
 
 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ ٠مبهْ ث١ٓ كٚي اٌمبهح ِٓ ؽ١ش اٌَّبؽخ ٚاٌّٛلغ  – 1ة

 ٠ؾًٍ اٍجبة اٌزٟ ٚهاء ْٔٛء اٌمبهح  – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ أٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛا١ٙغ اٌغغواف١خ ٌمبهح ا١ٍب  – 3ة

    ا١ٍب ٠غّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ كٚي لبهح  -4ة

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح  -9

 اٌؼوٗ اٌؼٍّٟ  -11
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ اٌّٖبكه كهاٍخ عغواف١ب لبهح ا١ٍب

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 ثمٖل اٌز١ٙئخ.. اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ 2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ ِؾلكح  -6

 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعت اٌج١زٟ ٚاٌّْبهوبد اٌٖف١خ  -7
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثؤٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ٚ ِمب١ٌٗ  -8

 
. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, 

 اٌزم٠ُٛ(.
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اٌقوائٜ ٌمبهح ا١ٍب  -1ط

 اْ ٠فوق ث١ٓ اٌلٚي ِٓ ٔبؽ١خ اٌزى٠ٛٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ ٚربه٠ـ ْٔٛء٘ب-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌغغواف١١ٓ اٌّْٙٛه٠ٓ -3ط

  ٠فَو اٍجبة ظٙٛه ثؼ٘ اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ ػٍٝ لبهح ا١ٍب كْٚ ٍٛا٘ب ِٓ اٌمبهاد   -4ط

 

  

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد  -7

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  -8
 ٛو٠مخ اٌّؾبوبٖ -9
 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط  -9

 وزبثخ ثؾٛس ػٓ ثؼ٘ اٌلٚي فٟ اٌمبهح  -11
 اِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١ٗ

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 

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

 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح  -1ك

 رْى١ً ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ ظب٘وح ِؼ١ٕخ فٟ لبهح ا١ٍب  -2ك

 االفبكح ِٓ ِؤٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌغغواف١ب ٌي٠بكح ِؼبهف اٌطٍجخ ٚر٠ٕٛؼٙب  -3ك

    ٛٛبد ٚفوائٜ عغواف١خ االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِقط -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .31

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

ر١َّخ اٌمبهح , ِٛلؼٙب اٌفٍىٟ  ِٛلغ لبهح ا١ٍب 2 1

ٚاٌغغوافٟ , َِبؽخ اٌمبهح, ؽلٚك 

 اٌمبهح 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 

ٔجنح ربه٠ق١خ ػٓ اٌمبهح ػجو  اٌجؼل اٌزبه٠قٟ ٌمبهح ا١ٍب  2

 اٌؼٖٛه 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌزوو١ت اٌغ١ٌٛٛعٟ ٌٍمبهح  ث١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٌٍمبهح   3

اٌؼٖٛه اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌزوو١ت 

 اٌّٛه فٌٛٛعٟ ٌٍمبهح 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
االلَبَ اٌوئ١َخ اٌزٚبه١َ٠خ  ٍطؼ اٌمبهح  4

ٌٍمبهح ) عجبي , ٚك٠بْ , ٘ٚبة , 

 ٍٙٛي , (

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌّفوكاد اٌزٟ رُ  رٕبٌٚٙب ِٓ  اِزؾبْ اٌْٙو االٚي   5

 االٍجٛع االٚي اٌٝ ٠َٛ االِزؾبْ 

 مشاركة الطلبة مجيعا اختبار شهري

ػٕبٕو إٌّبؿ ) ؽواهح ,اِطبه,  ِٕبؿ اٌمبهح   6

هٛٛثخ ( اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػٍٝ 

 ِٕبؿ اٌمبهح 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
االلب١ٌُ إٌّبف١خ اٌجبهكح , االلب١ٌُ  االلب١ٌُ إٌّبف١خ   7

إٌّبف١خ اٌؾبهح , رٛى٠ؼٙب 

 اٌغغوافٟ

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
أزْبهٖ , أٛاع إٌجبد اٌطج١ؼٟ ,  إٌجبد اٌطج١ؼٟ   8

ا١ّ٘زٗ ,اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػٍٝ 

 أزْبهٖ

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
رٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ , اٌؼٛاًِ  االلب١ٌُ إٌجبر١خ   9

 اٌّؤصوح ػٍٝ اٌزٛى٠غ
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
أٛاػٙب , ا١ّ٘زٙب , رٛى٠ؼٙب  اٌّٛاهك اٌّبئ١خ   11

 اٌغغوافٟ 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌّفوكاد ِب ثؼل اِزؾبْ اٌْٙو  اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ   11

 االٚي

 مشاركة الطلبة مجيعا اخيبار شهري

 اٌزوو١ت اٌؼّوٞ ٚإٌٛػٟ ٌٍَىبْ  ٍىبْ اٌمبهح   12

رٛى٠ؼُٙ اٌغغوافٟ اٌؼٛاًِ 

 اٌّؤصوح ػٍٝ اٌزٛى٠غ 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌيهاػخ , اٌٖٕبػخ , اٌزؼل٠ٓ ,  االْٔطخ االلزٖبك٠خ   13

 أٛاػٙب ٚرٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .33

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 

 
 

 هذرس الوبدة                                                                                

                                                                        

 م.م. هُبدة فرحبى حوُذ                                                               

أٛاػٗ , ػٕبٕوٖ , ػٛاًِ  إٌمً   14

 اٌّؤصوح ػ١ٍٗ
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
أٛاػٙب , ا١ّ٘زٙب , ػٛاًِ  اٌزغبهح  15

 اٌّؤصوح ػ١ٍٙب 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .32

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

,عغواف١خ اٌمبهاد  ِؾّل اؽّل ػمٍخ , ػجل ػٍٟ اٌقفبف  -1 اٌىزت اٌّٖبكه

 . 1998, كاه اٌىٕلٞ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ,اهثل , االهكْ , 
عغواف١خ اٌمبهاد كهاٍخ ِمبهٔخ  ا١ٌَل فبٌل اٌّطوٞ , -2

,كاه اٌَؼٛك٠خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ,اٌو٠بٗ , اٌَؼٛك٠خ , 

2111. 
عغواف١ب اٌمبهاد  ػٍٟ ؽَٓ ٍِٛٝ , ِؾّل اٌؾّبكٞ ,  -3

 . 2112,  12َ,1كاه اٌفىو اٌّؼبٕو , ٛ ,
ِؾّل اثوا١ُ٘ ؽَٓ , عغواف١خ اٚها١ٍب ٚؽٛٗ اٌجؾو  -4

االؽّو ,اٌّىزجخ اٌّٖو٠خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ , ِٖو , 

2114. 
 http://hooolm.jeeran.com/mimg.htm -1 ِٛالغ اٌىزو١ٔٚخ 

http://www.library.uu,nl/geosource/cat9.html-2   

  

http://hooolm.jeeran.com/mimg.htm
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 ت الثبًُتالورحل

 

 
 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 ؛.المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج التعلم االستفادة القصوى من فرص

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم اجلغرافية/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2107 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الثالث السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 ( .خرب اف واخواهتا, اسم كاف واخواهتا, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

2.  زلمد الكرمي للرسوؿ الوداع حجة خطبة , (واخلصائص السمات) اإلسالـ صدر عصر يف االدبية احلياة) األدب  تعلم  , 

 , النقائض شعر ,األموي العصر يف األدبية احلياة  ,(ابيات 10 حفظ ف النقدي التعليق ، حياتو) : زىَت بن لكعب الربدة قصيدة 

 (ابيات 10 حفظ) جرير : أوؿ ظلوذج

 (  أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : ظلوذج ثاين 

 :يف االمالء االمالءكتابة  تعلم -3

 الًتتيب اذلجائي والصوٌب واألجبدي للحروؼ العربية . 

احلروؼ الشمسية والقمرية 

 كتابة التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

خرب اف , اسم كاف واخواهتا, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  النحو  -1أ
 ( . . واخواهتا

خطبة ( , السمات واخلصائص)احلياة االدبية يف عصر صدر اإلسالـ ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف االدب -2أ
احلياة (,  ابيات 13حياتو ، التعليق النقدي ف حفظ : )قصيدة الربدة لكعب بن زىَت ,   ع للرسوؿ الكرمي زلمد حجة الودا 

 (   أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : ظلوذج ثاين (, ابيات 13حفظ )جرير : ظلوذج أوؿ , شعر النقائض , األدبية يف العصر األموي

, واألجبدي للحروؼ العربية , الًتتيب اذلجائي والصوٌب ) والفهم يف كتابة االمالء دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة   -أ3

 (كتابة التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة, احلروؼ الشمسية والقمرية

 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .مهارات يف االدب – 1ب

 .مهارات تتعلق مبوضوعات النحو -2ب

 .بكتابة االمالء مهارات تتعلق  -3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4
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 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسيةػ تكليف 3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اعلية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د
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 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 
 اخلرب , ادلبتدأ 2

 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو نائب الفاعل, الفاعل  2 2

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو اسم كاف وأخواهتا 2 3

 التقومي البنائي والتوضيحالشرح  النحو اسم اف واخواهتا 2 4

5 

2 صدر عصر يف االدبية احلياة 

 السمات) اإلسالـ

  (واخلصائص

  خطبة حجة الوداع
للرسوؿ الكرمي زلمد 

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

6 

2 بن لكعب الربدة قصيدة 

 التعليق ، حياتو) : زىَت

 10 حفظ ف النقدي

 ( ابيات

 

 البنائيالتقومي  احملاضرة االدب

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل 2 7

8 
2 العصر يف األدبية احلياة 

  األموي

 التقومي البنائي احملاضرة االدب
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 شعر النقائض 

9 
2 حفظ) جرير : أوؿ ظلوذج 

 (ابيات 10
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 

2 حفظ) الفرزدؽ : ثاين ظلوذج 

 (أبيات 10

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 

2 والصوٌب اذلجائي الًتتيب 

 .  العربية للحروؼ واألجبدي

 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

12 
2 والقمرية الشمسية احلروؼ 

 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

13 
 ادلربوطة التاء كتابة 2

 والتاء ادلبسوطة

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

 التقومي البنائي عرض ظلوذج االمالء مراجعة 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

  النحو الوافي ، عباس حسن. 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

  مجلة المجمع العلمي العراقي. 
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  .لسان العرب موقع مدونة ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 المكتبة الشاملة. 

 موقع المجلس العلمي. 

  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية – جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية 

 قسم اجلغرافية/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  النفس الًتبوي علم رمز ادلقرر/ اسم /Coll 2205 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الثالث السنة/ الفصل 

 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
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 أىداؼ ادلقرر 

العالقة بُت التعلم والتعليم وبُت فهم ظاىرٌب التعلم والتعليم والعوامل ادلؤثرة فيهما وتفسَت نواتج االحداث اليت تتخلل 
 .ادلعلم وادلتعلم

زيادة قدرة ادلعلم لرؤية ما ػلدث عن بعد من تغَتات تعليمية لد  الطلبة والتخطيط لتلبية توقعاتو يف االحداث 
 .التعليمية من تغَتات

 تنظيم وصياغة المعرفة واستخداميا وتطبيقيا في المواقف التعميمية.

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

  :-جعل الطالب قادراً على اف   :األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو علم النفس الًتبوي -1أ

 يبُت أعلية علم النفس الًتبوي  -2أ

 ػلدد اىداؼ علم النفس الًتبوي -3أ

 ؽليز بُت األىداؼ النظرية والعملية لعلم النفس الًتبوي -4أ

 مهنة التعليميوضح خصائص -5أ

 يبُت العالقة بُت علم النفس الًتبوي والعلـو االخر  -6أ

 ػلدد خصائص شخصية ادلعلم ادلرغوب فيها  -7أ

 يعدد وظائف علم النفس الًتبوي-8أ

 يعلل اعلية زلاور فاعلية العملية التعليمية  -9أ

 العوامل ادلؤثرة يف فاعلية العملية التعليمية يتعرؼ على  -13أ

 الدافعية يعرؼ-11أ
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 يبُت العالقة بُت الدافعية والتعلم  -12أ

 ػلدد الوظائف التعليمية للدافعية -13أ

 يعرؼ مفهـو الذاكرة  -14أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة  -15أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتسلسلة  -16أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتوازية-17أ

 يبُت أعلية دراسة الذاكرة -18أ

 يقارف بُت اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتسلسلة وادلتوازية -19أ

 يعدد أنواع الذاكرة -23أ

 .يوضح العالقة بُت الذاكرة والتعلم  -21أ

 يبُت اىم النظريات ادلعاصرة اليت فسرت الذاكرة -22أ

 يعرؼ النظرية ادلعرفية  -23أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية ادلعرفية   -24أ

 .نظرية السلوكيةيعرؼ ال  -25أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية السلوكية  -26أ

 يعرؼ نظرية اجلشطالت -27أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب نظرية اجلشطالت  -28أ

 يناقش آلية عمل الذاكرة  -29أ

 يبُت اىم العوامل ادلؤثرة يف عملية التذكر -33أ

 ػلدد اىم السبل لتحسُت عملية التذكر -31أ
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 يعرؼ مفهـو النسياف -32أ

 يعرؼ نظرية التداخل -33أ

 يبُت آلية عمل النسياف من خالؿ نظرية التداخل -34أ

 ػلدد اىم العوامل ادلؤثرة يف النسياف -35أ

 يعرؼ انتقاؿ اثر التدريب  -36أ

 يوضح أعلية دراسة انتقاؿ اثر التدريب -37أ

 يبُت ابعاد انتقاؿ اثر التدريب -38أ

 اع انتقاؿ اثر التدريبيعدد أنو  -39أ

 يقارف بُت االنتقاؿ ادلوجب والسالب ألثر التدريب -43أ

 ػلدد النظريات احلديثة النتقاؿ اثر التدريب -41أ

 يقارف بُت نظريات انتقاؿ اثر التدريب -42أ

 يعرؼ التغذية ادلرتدة -43أ

 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة -44أ

 ػلدد أنواع التغذية ادلرتدة -45أ

 يعرؼ التعلم -46أ

 يبُت شروط التعلم اجليد -47أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب اللغة -48أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب ادلهارات احلركية -49أ

 يبُت اىم نظريات التعلم وقوانينو -53أ

 يوضح العالقة بُت االكتشاؼ والتعلم  -51أ
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  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 داخل الصف ادلدرسي( العملي)ػلدد آلية نقل ادلعرفة النظرية اىل اجلانب التطبيقي  – 1ب

 يطبق اسًتاتيجيات استثارة الدافعية داخل الصف ادلدرسي _ 2ب

 يطبق األساليب ادلناسبة للتقليل من اثر النسياف  – 3ب

 (التعلم)يصمم ادلواقف التعليمية اليت تيسر انتقاؿ اثر التدريب   - 4ب

 يطبق نظريات التعلم يف ادلواقف التعليمية   -5ب

 .يقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت التعليمية بناًء على مبادئ علم النفس الًتبوي     -6ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 األسئلة التحفيزية – العصف الذىٍت – االستجواب – ادلناقشة – احملاضرة ادلعدلة

 

  طرائق التقييم     

 ،اختبارات مفاجئة  والواجبات ادلكلفُت هبا ومشاركتهم وتفاعلهم مع اقراهنم ومع استاذ ادلادة( التقارير)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 

Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية  -

 . خالؿ االختبار النهائيالتقومي  النهائي من   -

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية-ج

 .يتعرؼ اثر العلم والعلماء يف تطور علم النفس الًتبوي  -1ج

 يبدي االىتماـ الفاعل بدراسة مادة علم النفس الًتبوي -2ج

 تنمية االجتاىات اإلغلابية ضلو عملية التعلم  -3ج

 التعلمتعديل االجتاىات السلبية ضلو عملية -4ج
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  طرائق التعليم والتعلم    

 األسئلة ادلتشعبة – ادلناقشة – العصف الذىٍت

 

  طرائق التقييم   

التقارير وادللخصات واوراؽ العمل. 

ادلالحظة وادلتابعة. 

مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 
 

  .(بقابلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات األخر  ادلتعلقة ) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 مهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية واستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت واقعية -1د

 يطبق مبادئ علم النفس الًتبوي يف دراسة مشكالت واقعية   -2د

 ينمي مهارات التعلم التعاوين     -3د

 دلنحنيات التعلم ادلختلفةمهارة الرسم البياين  -4د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو علم النفس  3 1
 الًتبوي

 يبُت أعلية علم النفس الًتبوي  

ػلدد اىداؼ علم النفس 
 الًتبوي

ؽليز بُت األىداؼ النظرية 

تعريف علم النفس الًتبوي 

اعلية علم النفس الًتبوي 

اىداؼ علم النفس الًتبوي 

  عالقة علم النفس الًتبوي
 بالعلـو االخر 

احملاضرة ادلعدلة 
 ادلناقشة -

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل
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 والعملية لعلم النفس الًتبوي

ػلدد آلية نقل ادلعرفة النظرية 
اىل اجلانب التطبيقي 

داخل الصف ( العملي)
 ادلدرسي

 

ػلدد خصائص شخصية  3 2
  ادلعلم ادلرغوب فيها

يعدد وظائف علم النفس 
 الًتبوي

  

 

 

 خصائص شخصية ادلعلم
اخلصائص )ادلرغوب فيها 

اخلصائص  –النفسية 
اخلصائص العقلية  –اجلسمية 

  (اخلصائص االجتماعية –

 - النفس الًتبويوظيفة علم 

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف يومي )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يعلل اعلية زلاور فاعلية  3 3
  العملية التعليمية

يتعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف 
 فاعلية العملية التعليمية

تفسَت العملية التعليمية  

 العملية التعليمية وعلم النفس
زلاور فاعلية العملية )الًتبوي 
 ( التعليمية

  العوامل ادلؤثرة يف فاعلية
 العملية التعليمية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

 يعرؼ الدافعية 3 4

يبُت العالقة بُت الدافعية 
 والتعلم  

ػلدد الوظائف التعليمية 
 للدافعية

 

تعريف الدافعية  

  الوظائف التعليمية للدافعية
الوظيفة  –الوظيفة االستثارية )

 –الوظيفة الباعثة  –التوقعية 
 (الوظيفة العقابية او التهذيبية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-اختبار مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل
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يطبق اسًتاتيجيات استثارة  3 5
الدافعية داخل الصف 

  ادلدرسي

 

  اسًتاتيجيات استثارة دافعية
 التالميذ ضلو التعلم

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

  مفهـو الذاكرة يعرؼ 3 6

 يبُت آلية عمل الذاكرة 

 يبُت أعلية دراسة الذاكرة

يقارف بُت اسًتاتيجية ادلعاجلة 
 ادلتسلسلة وادلتوازية

تعريف الذاكرة  

 اعلية دراسة الذاكرة 

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

7 3 

 

 األولامتحان الشهر 

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 

 يعدد أنواع الذاكرة 3 8

يوضح العالقة بُت الذاكرة 
 .والتعلم 

يبُت اىم النظريات ادلعاصرة 
 اليت فسرت الذاكرة 

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية ادلعرفية  

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية السلوكية

 

  وجهات نظر معاصرة يف
تفسَت الذاكرة وظلاذجها 

وجهة  –وجهة النظر ادلعرفية )
 وجهة نظر –النظر السلوكية 

 ( اجلشتالت

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل
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  يناقش آلية عمل الذاكرة 3 9

يف يبُت اىم العوامل ادلؤثرة 
 عملية التذكر

ػلدد اىم السبل لتحسُت 
 عملية التذكر

آليات عمل الذاكرة  

 العوامل ادلؤثرة يف عملية
 التذكر 

 سبل حتسُت عملية التذكر 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 النسيافيعرؼ مفهـو  3 11

يبُت آلية عمل النسياف من 
 خالؿ نظرية التداخل

ػلدد اىم العوامل ادلؤثرة يف 
 النسياف

 

اسباب النسياف 

  نظرية يف تفسَت النسياف
الكف )التداخل القبلي )

والتداخل البعدي ( الرجعي
 ( الكف التقدمي)

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

  يعرؼ انتقاؿ إثر التدريب 3 11

يوضح أعلية دراسة انتقاؿ إثر 
 التدريب

 

التدريب إثر اعلية دراسة انتقاؿ  

 تعريف انتقاؿ إثر التدريب 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

)  التقومي ادلستمر

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يبُت ابعاد انتقاؿ إثر التدريب 3 12

يقارف بُت نظريات انتقاؿ اثر 
 التدريب

يصمم ادلواقف التعليمية اليت 
تيسر انتقاؿ اثر التدريب 

 (التعلم)

 

التدريب إثر ابعاد انتقاؿ  

 نظريات انتقاؿ إثر التدريب 

حل 
 – ادلشكالت
 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

  تعريف التغذية ادلرتدة يعرؼ التغذية ادلرتدة 3 13

ابعاد التغذية ادلرتدة 

حل 
-ادلشكالت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )
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 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة

 ػلدد أنواع التغذية ادلرتدة

 

 التقارير – ادلشاركة ادلناقشة انواع التغذية ادلرتدة 

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ التعلم 3 14

 يبُت شروط التعلم اجليد

يوضح اثر التعلم يف اكتساب 
اللغة و اكتساب ادلهارات 

 احلركية

 

تعريف التعلم 

شروط التعلم اجليد 

 اللغة )التعلم واكتساب- 

 (ادلهارات احلركية 
 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يبُت اىم نظريات التعلم  3 15
 وقوانينو

يوضح العالقة بُت 
 االكتشاؼ والتعلم

مهارة الرسم البياين دلنحنيات 
 التعلم ادلختلفة

نظريات التعلم وقوانينو 

االكتشاؼ والتعلم 

منحنيات التعلم 
 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

التقويم التكويني   امتحان الشهر الثاني 3 16
امتحان )

 (تحريري

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

  علم النفس الًتبوي االزيرجاوي، اسس فاضل زلسن (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 عبد الرحيم الزغلوؿ، مبادئ علم النفس الًتبويعماد 
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 فؤاد ابو حطب، معجم عمم النفس والتربية

 2صاحل زلمد علي أبو جادو، علم النفس الًتبوي ط

 محمود عبد الحميم منسي، مدخل الى عمم النفس التربوي

 عزت جرادات، مدخل الى التربية

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح البحوث والرسائل ببعض يوصى

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
diyala.edu.iqhttp://www.basicedu.uo/ 

 موقع اجملالت االكادؽلية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية اليت ختص مهنة التعليم  . 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرىنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 .البرنامج

 

 كلية التربية األساسية / جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية 

  قسم الجغرافية/مواد تربوية المركز/ القسم الجامعي 

  الصحة النفسية  رمز المقرر/ اسم /Coll 2206 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

  الثانية / الثالث السنة/ الفصل 

  ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  3/30/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  إن يكون الطالب في نهاية الفصل الدراسي قادراً على: أىداف المقرر : 

والجنس  والراحو والسرور من مصادر اشباع احتياجاتو كالطعام والبهجو استخالص اللذة
 . والعمل

 

 .لدى الفرد من امكانيات عقليو بهدف تمكينو من التخطيط بطريقو ابداعيو استغالل ما -2
 

 .والجماعيو  الشخصيو منسجم بين المعاييراقامو توازن  .3

الشكل المرغوب يو  عى يقوم بوظائفو كى تسعى الى تكيف الفرد داخل جماعو العمل-4
 واالمثل

خبرات  فى عالقات انسانيو ناضجو دون ان ينغمس فى تمكين الفرد من االنخراط .5
 .غير ناضجو طبيعو ذات

 الفشل واالحباط والحرمان بدون قلقتمكين الفرد من مواجهو بعض مواقف  .6

 .الصحة النفسية بالنسبة للفرد  اىمية.وتوتر
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

  المعرفة والفهم -أ

 المعرفة والفهم -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للصحة النفسية وخصائصها واىميتها  -2أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألسس الصحة النفسية  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعناصر الصحة النفسية  -4أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  لإلمراض النفسية   -5أ

 مادة الصحة النفسية  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في مجال تقويم   -6أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتطوير مادة الصحة النفسية   -7أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للكتاب المدرسي -8أ
 

  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 يقارن بين المفهوم القديم والمفهوم الحديث  لمادة الصحة النفسية  - 3ب

 يبين اسس  مادة الصحة النفسية  - 2ب

 يحلل مادة  الصحة النفسية الى عناصرىا -3ب

 . يجمع معلومات عن  الصحة النفسية    -4ب

 .يفسر اسباب  االمراض النفسية  -5ب

 .يبين تطوير  مادة الصحة النفسية  -6ب

 .يكتب ورقة بحثية عن  مادة الصحة النفسية  -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

   ـ تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بالصحة النفسية1

 .ـ توضيح وشرح المادة الدراسية 2

 ـ مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة واالطالع على مصادر الصحة النفسية  3

 رفة  إضافية بالصحة النفسية ـ تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على مع4

ـ استخدام طرائق اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة 5
 .المناقشة 

 طرائق التقييم      

  ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة1
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 .ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية 2

 .ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن  الصحة النفسية 3

 .ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  مهارات -ج

 .ان يفسر ويحلل عناصر مادة الصحة النفسية وتطويرىا  -3ج

 يفرق بين الكتاب المنهجي الورقي والكتاب اآللكتروني  -2ج

 يقيم بعض عناصر مادة الصحة النفسية   -3ج

 يقارن بين بعض مفردات مادة الصحة النفسية    -4ج

 طرائق التقييم    

  ـ االمتحان التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالستنتاج

 ـ طلب إجراء مقارنات بين االمراض النفسية 

 ـ كتابة بحوث عن بعض االمراض النفسية 

 .تحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية ـ ام

 .( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 يستخدم المصادر والمراجع والمصطلحات والدالالت التربوية المعاصرة -3د

 تشكيل جماعات من الطلبة لدراسة عناصر مادة الصحة النفسية -2د

 بنية المقرر 

/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 المساق أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

التعرف على مفهوم  الصحة  2 3
النفسية  وخصائصها 

 وأىميتها

المناقشة  الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على مظاىر الصحة  2 2+3
 النفسية 

المناقشة  مظاىر الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على مناىج الصحة  2 4
 النفسية 

المناقشة  مناىج الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على اىمية الصحة  2 5
 النفسية 

المناقشة  اىمية الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي
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يفهم  تطور االىتمام  2 6
 بالصحة النفسية  

المناقشة  تطور الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  معايير  السلوك  يفهم معايير السلوك   2 7
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على  مفهوم  2 8
 التكيف 

المناقشة  التكيف النفسي  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  النفسي  التوافق التعرف على مفهوم التوافق  2 9
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

30+
33 

 التعرف على االمراض 2

 النفسية والعقلية 

 االمراض النفسية

 والعقلية 

المناقشة 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

32+
33 

التعرف على مفهوم تقويم  2
الصحة النفسية وأىدافها 

 ومعاييرىا وطرقها وخطواتها

المناقشة  تقويم  الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  تطوير الصحة النفسية  الصحة النفسية  فهم تطوير 2 34
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

 الشهر الثانيامتحان  -

 
 

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

حنان عبد الحميد العناني، ،دار الفكر، : الصحة النفسية - (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2
 2003 .عمان، األردن

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ، عالء الدين كفافي،،  -2
     2003الرياض ،:دار النشر الدولي

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح البحوث والرسائل ببعض يوصى
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 االلكًتوينموقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم  .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
w.basicedu.uodiyala.edu.iqhttp://ww/ 

 موقع اجملالت االكادؽلية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

التعليم اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية اليت ختص مهنة  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

  

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم اجلغرافية/ مواد ثقافية  ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية الصحية والبيئية  رمز ادلقرر/ اسم /Univ2109 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/الرابع السنة/ الفصل 

 33 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2119  الوصفتاريخ إعداد ىذا 

جعل الطالب قادر على اف           أىداؼ ادلقرر : 

 

 يعدداىم رلاالت الًتبية الصحية-2/             الصحة يعرؼ 1-

 يتعرؼ على مفهـو الصحة والًتبية الصحية  3-

 يعدد طرؽ واساليب الًتبية الصحية  4-

 ادلرضيعلل سبب انتقاؿ /    -6يعرؼ ادلرض           5-

 يذكر اعراض االمراض وسوء التغذية7-
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 ؽليز بُت العادات الصحية وغَت الصحية  8-

 توضيح االسعافات االولية وطرقها الصحيحة عند احلاجة9-

 يعدد على العوامل ومسببات االمراض10-

 يوضح فائدة اللقاحات يف احلفاظ على حياة االنساف     11-

 التعليم والتعلم والتقييموطرائق  سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة -1أ

 اف يدرؾ الطرؽ السليمة يف احلفاظ على بيئة خالية من االمراض -2أ

 اف يبُت كيفية الوقاية من االمراض -3أ

 اف ػللل اعراض ادلرض بالشكل الصحيح-4أ

 اف يعلل مسببات ادلرض -5أ

 العادات الصحية السلمية من اخلاطئةاف ؽليز   -6أ

 يعدد طرؽ واساليب الًتبية الصحية-7أ

 ػلدد االمراض الناجتة عن سوء التغذية-8

 يستنتج العالقة بُت الغذاء والبناء اجلسمي وصحتو-9

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 يرسم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة والغذاء – 1ب

 سلطط يوضح العالقة بُت الصحة واللقاحات واالصابة باالمراض ادلعديةيرسم  – 2ب

 القدرة على احملافظة على البيئة سواء بشكل فردي او مجاعي-3

 القدرة على حتويل ادلعرفة ادلكتسبة اىل مهارات فعلية ضرورية اي الناتج ادللموس من االفعاؿ والسلوؾ وادلعرفة -4



الصفحت   

138 
 

  

 

  طرائق التعليم والتعلم     

طريقة احملاضرة 

 طريقة االستجواب 

 طريقة ادلناقشة 

 حل ادلشكالت

 

 

 

  طرائق التقييم     

االمتحاف التحريري  

 االمتحاف الشفهي 

البحوث والتقارير العلمية 

 

 

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 يثمن دور الدوائر الصحية يف محاية ادلواطنُت من االصابة باالمراض -1ج

 يثمن دور العلماء واالطباء الكتشاؼ انواع كثَتة من اللقاحات النقاذ البشرية من االمراض الفتاكة-2ج

  

  طرائق التعليم والتعلم    

طريقة احملاضرة  

طريقة ادلناقشة 
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طريقة االستجواب 

حل للمشكالت 

االستكشاؼ 

 

 

  طرائق التقييم   

 فكريةاالمتحانات اليومية وبأسئلة تتطلب اجابات  

 اعداد التقارير العملية حوؿ مواضيع الصحة والبيئة 

 االسئلة الشفوية 

 

 

 

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 مهارة يف التعامل مع ادلرض -1د

 مهارة وفهم اساليب وطرؽ الًتبية الصحية -2د

 مهارة الربط بُت اعراض ادلرض والوقاية منها-3د

 فهم الطريقة ادلثالية يف اختيار الغذاء الصحي   -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

  2  اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة
 العامة وكيفية حتقيقها

الصحة العامة  مفهـو
 ومكوناهتا وكيفية حتقيقها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة 

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  مفهـو الًتبية الصحية اف يفهم الطالب الًتبية الصحيةاحملاضرة   اختبارات
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 والبيئية واىدافها

 يعدد ادلخاطر اليت يهدد الصحة-

 ادلخترب واىدافها

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يعدد الطالب رلاالت الًتبية
  الصحية

  احملاضرة رلاالت الصحة

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يذكر الطالب من  طرؽ
  واىداؼ الًتبية الصحية

طرؽ واساليب الًتبية 
  الصحية

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يوضح كيفية احلفاظ على
 الصحة ادلدرسية

  احملاضرة الصحة ادلدرسية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يبُت الطالب اىداؼ الًتبية
 الصحية

  احملاضرة اىداؼ الًتبية الصحية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف ػللل الطالب عناصر الغذاء
 وفوائدىا

 يبُت مفهـو الغذاء ادلتوازف-

  احملاضرة  عناصر الغذاء

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر االوؿ    اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 عوامل ومسببات االمراض اف يفهم الطالب اعلية اللقاحات احملاضرة  

ادلخترب 

 اختبارات
 حتريرية
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 ادلناقشة  لالطفاؿ

 احملاكاة

 وشفوية االداء

  2  اف يعرؼ الطالب مد  خطورة
 االمراض االنتقالية

بياف طرؽ مكافحة االمراض -
 ادلعدية

  احملاضرة االمراض االنتقالية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يعدد الطالب اىم االمراض
  اليت تصيب االطفاؿ

االمراض اليت تصيب 
 االطفاؿ

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يتعرؼ الطالب اف التدخُت
والكحوؿ والدماف على 

 العادات الضارة ادلخدرات من

  احملاضرة بعض العادات الضارة

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 ضرورة تعلم  الطاؿ اف يدرؾ
  االسعافات االولية

حتديد عناصر االسعافات -
 االولية

  احملاضرة االسعافات االولية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 الصيديلة اف يبُت الطالب ضرورة 

  ادلنزلية

  احملاضرة الصيدلية ادلنزلية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر الثاين    اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

 البنية التحتية  
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 ال يوجد   ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 

 2312,ثامر ادلالح ,الًتبية الصحية   (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 2339,الًتبية الصحية واالسعافات االولية  

 االنًتنت 

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 كتب الصحة العامة

 مقاالت عن صحة البيئة 

 تقارير علمية

http://kenanaonline.com/users/tamer20 .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

com/posts/435357-11الًتبية الصحية مفهوم 

-tp://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1ht

-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85

-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86

%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B/ 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 بالًتبية الصحية مايتعلق عرض يف القاعات الدراسية للعرض افالـ ومصورات عن االمراض وكلتوفَت وسائل 

اضافة برامج احلمية بااساليب احلديثة للوقاية من مرض السمنة 

 اقامة عالقة مع دائرة صحة دياىل للغرض السماح لطلبتنا بزيارات ادليدانية والتعرؼ على الواقع الصحي بشكل عملي وكيفية
 قسم العلـو/ىياـ غائب حسُت . هوض بو يف بلدنا العزيز  ـ الن

 

 

 

 

 

 

 

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
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 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية/ جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية  

 قسم اجلغرافية/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي   

  الدؽلقراطية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2111 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  الثانية/ الرابع السنة/ الفصل 

  ساعة 31 (الكلي) الدراسيةعدد الساعات 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 دتكُت الطلبة من معرفة ابرز تعاريف الدؽلقراطية 

 دتكُت الطلبة من فهم اسباب كثرت تعاريف الدؽلقراطية2-

 تعريف الطلبة بأىم ادلصادر3-
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  قراءة علمية ذلادتكُت الطلبة من حتليل االحداث و مقارنتها من خالؿ 4

  تعريف الطلبة بفوائد الدؽلقراطية وعيوهبا5

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالطار الفكري لنشأت الدؽلقراطية   --1أ

 والفهم االحداث البارزة في تاريخ واتخاذىا بداية للعمل الديمقراطيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم البرز الشخصيات الدؽلقراطية اليت لعبت دور يف االحداث السياسية واالقتصادية   -3أ

 اريخية وعالقتها بالعمل الديمقراطيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم وتحليل وتفسير االحداث الت -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم  مصادر الدؽلقراطية -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 معرفة انواع الدؽلقراطيات واسباب قيامها – 1ب

 ادلتقدمةيقارف بُت الكتابات الدؽلقراطية  يف البالد العربية والبلداف -2ج

 يقيم بعض الشخصيات العربية  ادلشهورة من خالؿ اتباع ادلنهج العلمي-3ج

 غلمع معلومات عن اىم احداث العمل الدؽلقراطي لفًتة معينة ضمن منهج علمي رصُت-4ج   

-     

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1
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 االستجواب -2

 بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية االنًتنيتادلناقشة ومطالبة الطلبة -3

 

 

  طرائق التقييم     

 بيتية تتعلق  مبادة الدراسية بأسئلة االختبارات اليومية1-

 تقدمي اوراؽ حبثية فيها خطة علمية زلكمة يف التاريخ العريب  للدالالت الدؽلقراطية وحتديد درجات ذلا-2

 بأسئلة موضوعية ومقاليواجراء اختبارات  شهرية -3

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 اف يفسر وػللل احداث تاريخ العرب العاـ ومدلوالتو الدؽلقراطية-1ج

 يقارف بُت انواع الدؽلقراطيات -2ج

 يقيم بعض النصوص وادلعلومات الدؽلقراطية-3ج

 اف يعرؼ انواع احلكومات الدؽلقراطية -4ج

  

  والتعلمطرائق التعليم     

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

احملاكاة 

 

  طرائق التقييم   

امتحاف حتريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج 

طلب اجراء مقارنات بُت بعض ادلمارسات الدؽلقراطية يف الدوؿ العربية والدوؿ ادلتقدمة 
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كتابة حبوث عن بعض ادلمارسات الدؽلقراطية 

 

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  ادلهارات العامة والتأىيلية -د 

 دتكُت الطالب من كتابة ورقة حبثية عن احد الشخصيات العربية ادلعروفة مبمارستها للدؽلقراطية  -1د

 حجمةدتكُت الطالب من تلخيص مرجع او مصدر عن الدؽلقراطية  بنسبة عشر -2د

 تطوير قدرة الطالب يف حتليل ادلعلومات  -3د

 دتكُت الطالب من استخداـ اخلطة العلمية  لدراسة االحداث  الدؽلقراطية -4د

  

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 الديمقراطيةمفهوم 1- الديمقراطية 2  االوؿ

 تعريف الديمقراطية-2

 مصطلحات الديمقراطية-3

 

االلقاء  

 ادلناقشة 

  امتحانات يومية

 الديمقراطية في االسالم1- الديمقراطية 2 الثاين

 مزايا الدؽلقراطية

ادلناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة عن 
 ادلوضوع

المكونات الرئيسية للديمقراطية  الديمقراطية   2 الثالث
 الفاعلة

  ادلشاركة الصفية المناقشة واالستجواب

 الدؽلقراطية ادلباشرة 1- الديمقراطية 2 الرابع

  مزايا الدؽلقراطية
 ادلباشرة وعيوهبا

 امتحانات يومية األلقاء ادلناقشة

كتابة ورقة عن  حل ادلشكالت  الدؽلقراطية النيابية واساليبها الديمقراطية 2 اخلامس
 ادلوضوع
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  ا متحان الشهر االول ا متحان الشهر االول 2 السادس

 

 

 ا متحان الشهر االول ا متحان الشهر االول

      2 السابع

 الديمقراطية

  

 الدؽلقراطية شبو ادلباشرة-

 

 

 

  

ادلناقشة    
 واالستجواب

 امتحانات يومية

اساليب الديمقراطية   2 الثامن
 شبة المباشرة

 

 االستفتاء الشعيب1-

 الشعيب االعًتاض-2

ادلناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة عن   
 ادلوضوع

اساليب الدؽلقراطية شبة  2 التاسع
 ادلباشرة

 

 االقًتاع الشعيب3-

 اقالة الناخبُت-4

 احلل الشعيب-5

 مشاركة صفية  مناقشة

  انواع احلكومات 2 العاشر

 

 احلكومة االستبدادية1-

 احلكومة القانونية -2

عن  كتابة ورقة حل ادلشكالت
 ادلوضوع

 احلكومة ادللكية3- انواع احلكومات 2 احلادي عشر

 احلكومة اجلمهورية-4

 امتحاف يومي   وادلناقشة  االلقاء

التمييز بُت احلكومة ادللكية   2 الثاين عشر
 واحلكومة اجلمهورية

كيفية تويل راس الدولة 1-
 واحلكم

ة عن كتابة ورق   وادلناقشة  االلقاء
 ادلوضوع
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 مسؤولية راس الدولة-2

 احلكومة ادلطلقة انواع احلكومات  2 الثالث عشر

   احلكومة ادلقيدة 

 ادلناقشة

 واالستجواب

 امتحاف يومي

 احلكومة الفردية6- انواع احلكومات 2 الرابع عشر

حكومة -7
 ( االوليجارشية)االقلية

كتابة ورقة عن  ادلناقشة وااللقاء
 ادلوضوع

امتحاف الشهر  امتحاف الشهر الثاين الثاينامتحاف الشهر  2 اخلامس عشر
 الثاين

امتحاف الشهر 
 الثاين

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  

  النصوص االساسية1-  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 الكتب ادلقررة-2

 اخر -3

المدنية في ميزان العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، الدولة :مؤلفين مجموعة1-  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  اإلسالم

 محمد شاكر الشريف: حقيقة الديمقراطية -9 

 كتب اخرى-3
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 جعفر شيخ -الديمقراطية المفاىيم واإلشكاالت  :ناجي علوش- 1 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية                   )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا
  اسم ال حقيقة لو الديمقراطية:إدريس

 حافظ صالح واخرون: الديمقراطية والحرية  -9

 عبدالمجيد الريمي: من مفاسد الديمقراطية -3

 

 

 يوكبيديا .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 الموسوعة العربية العالمية 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 الدوليةاالفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات    1-

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة وتدريسيُت -2

 القياـ بالسفرات العلمية -3
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 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 قسم اجلغرافية/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 االرشاد الًتبوي اسم / رمز المقرر  /Coll 2207 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الثانية/الرابع الفصل / السنة 

 )ساعة31 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 فهم واستيعاب فلسفة وأىداؼ االرشاد الًتبوي 
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 معرفة اإلطار النظري لإلرشاد  

  االرشاديجعل الطالب ملم بأخالقيات العمل  

 معرفة ادوار ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي ادلدرسي  

التعرؼ على العالقة ادلهنية االرشادية 

  التعرؼ على اعلية ادلعلومات االساسية للعملية االرشادية 

 معرفة الطالب طرؽ وانواع االرشاد  

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية يواجهها التعرؼ على بعض ادلشكالت اليت  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   األىداف المعرفية -أ

 يعرف مفهوم االرشاد التربوي . -0أ

 يفسر الطالب العالقة المهنية االرشادية . -9أ

 .أسس العامة لإلرشاد النفسييُبين لطالب  -3أ

 يوضح الطالب نظريات االرشاد التربوي . -4أ

 وانواع االرشاد .يعدد الطالب طرق  -5أ

 يعطى للطالب أمثلة عن المشكالت التي يواجهها المرشد في المدارس االبتدائية .  -6أ

  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 يقارف بُت االرشاد ادلباشر واالرشاد الغَت مباشر - 1ب

 .ػللل اسباب بعض ادلشاكل الًتبوي ومواجهتها - 2ب

 ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات اإلرشاد الًتبوييطبق كتابة  -3ب

 .غلمع معلومات عن الظواىر وادلشكالت الًتبوية   -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة باإلرشاد الًتبوي1

 الًتبويػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل تدريسي مادة اإلرشاد 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر اإلرشاد 3

 .ػ حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية باإلرشاد والتوجيو 4

5 ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة. 
 

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .اإلرشادية  وطرؽ معاجلتهاػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلشكالت 3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 يدرك اىمية النظريات االرشادية -0ج

 يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  -9ج

 يمارس االنشطة االرشادية   -3ج

 يقيم االنشطة االرشادية . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

.  استعمال طريقة العروض التقديمية 
. رسم المخططات التوضيحية 
. طريقة العصف الذىني 
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 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت نظريات اإلرشاد

 الظواىر وادلشكالتػ كتابة حبوث عن 

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   

 وتحليلها .مهارات في جمع البيانات حول الموضوع  -9د

 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو واىداؼ 
 وبرامج اإلرشاد والتوجيو

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب مفهـو االرشاد وانواعو واىدافو

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االسس العامة لإلرشاد النفسي فهم االسس العامة لإلرشاد 2 2

3 2 

التعرؼ على اخالقيات العمل 
 االرشادي

 العمل االرشادي اخالقيات
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب
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4 2 

التعرؼ على ادلدرس ادلرشد 
 وادلرشد النفسي ادلدرسي

ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

5 2 

التعرؼ على احلاجة اىل مرشد 
, نفسي مدرسي يف مدارسنا

للمرشد والكفايات ادلهنية 
واالدوار العامة للمرشد , الًتبوي
 الًتبوي

ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

6 2 

التعرؼ على عالقة ادلرشد 
 , وعالقة ادلرشد باإلدارة, بالطالب

 العالقة ادلهنية االرشادية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

7 2 

عالقة ادلرشد بادلؤسسات فهم 
اعلية , واالفراد خرج ادلدرسة

 ادلعلومات ومصادرىا

 العالقة ادلهنية االرشادية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية اختبارات  اختبارات امتحاف الشهر االوؿ امتحاف الشهر االوؿ 2 8

9 2 

التعرؼ على مسات ادلعلومات 
 وشروطها

االساسية للعملية ادلعلومات 
 االرشادية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

11 2 

, التعرؼ على ادلقابلة وانواعها

 احلالة وفهم دراسة

طرؽ اكتشاؼ معامل شخصية 
 الفرد

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

11 2 

فهم الذات والسمات والعوامل 
 واالصطفاء

 بعض نظريات االرشاد
 التقومي البنائي واالستجوابادلناقشة 

12 2 

فهم االرشاد غَت ادلباشر واالرشاد 
 اخلياري

 طرؽ وانواع االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

13 2 

التعرؼ على االرشاد اجلماعي 
 والفردي

 طرؽ وانواع االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب يواجهها بعض ادلشكالت اليت التعرؼ على اطلفاض التحصيل 2 14
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التعرؼ , والكذب, االكادؽلي
والغَتة , على مشكلة الغش 

 العدواف

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية

 مقالية اختبارات اختبارات امتحاف الشهر الثاين امتحاف الشهر الثاين 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 2013حمد

 2009نبيل محمد الفحل . برامج االرشاد النفسي تأليف د

 2005التوجيو واالرشاد النفسي حامد عبد السالم زىران 

  

التي يوصى بها                  اـ الكتب والمراجع
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف
 3102حمد

 

 محاضرات المرشدين التربويين ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

, الفئات االكثر اعلية يف عملية االرشاد, الدراسي مراحل تطور االرشاد ، اخالقيات التعامل بُت ادلرشد وادلسًتشداف يشمل ادلقرر  

  االرشاد وقت االزمات
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 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية  –جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم اجلغرافية/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  اإلحصاء الًتبوي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 2208 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الرابع السنة/ الفصل 

  45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 
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 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 التعريف مببادئ اإلحصاء الًتبوي

 .الطلبة ببعض ادلصطلحات اإلحصائية ودور اإلحصاء يف تقدـ العلـو اإلنسانية تعريف

 .تزويد الطلبة مبهارات تطبيق قوانُت اإلحصاء الًتبوي 

 .تزويد الطلبة مبهارات التعرؼ على األسلوب اإلحصائي ادلناسب دلعاجلة البيانات اإلحصائية وتفسَت النتائج

 وبيانياً  جدولياً  تزويد الطلبة مبهارات معاجلة البيانات اخلاـ

 .ادلنطقي والقدرة على االستنتاجات ذات ادلعٌتيكتسب الطلبة القدرة على عمليات التفكَت 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

  :-جعل الطالب قادراً على اف:   األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو اإلحصاء الًتبوي -1أ

 يوضح العالقة بُت القياس واالحصاء -2أ

 يعرؼ مفهـو رلتمع البحث وعينتو -3أ

 بُت رلتمع البحث وعينة البحثؽليز  -4أ

 ػلدد طرؽ اختيار العينات البحثية-5أ

 يقارف بُت العينات االحتمالية والعينات غَت االحتمالية -6أ

 يبُت أسباب اختيار العينات  -7أ

 ؽليز بُت البيانات الكمية والبيانات النوعية-8أ

 ة يعرض البيانات من خالؿ االعمدة البيانية والدائرة البياني -9أ
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 يقارف بُت اإلحصاء الوصفي واالحصاء االستداليل-13أ

 يعرؼ مقاييس النزعة ادلركزية -11أ

 ؽليز بُت الوسط احلسايب والوسيط وادلنواؿ -12أ

 يعرؼ مقاييس التشتت -13أ

 ؽليز بُت مقاييس التشتت  -14أ

 يبُت أنواع مقاييس التشتت -15أ

 يوضح أعلية مقاييس التشتت  -16أ

 مقاييس االرتباطيعرؼ -17أ

 يبُت أنواع مقاييس االرتباط -18أ

 يقارف بُت معامل ارتباط بَتسوف ومعامل ارتباط سبَتماف -19أ

 يبُت أعلية اإلحصاء االستداليل -23أ

 .يوضح العالقة بُت الفرضيات ومستو  الداللة  -21أ

 يعرؼ الفرضية الصفرية -22أ

 (البحثية)يعرؼ الفرضية البديلة  -23أ

 ؽليز بُت الفرضية الصفرية والفرضية البديلة   -24أ

 .يوضح العالقة بُت الدرجة ادلعيارية والدرجة االصلية  -25أ

 ػلدد خطوات اختبار الفرضيات -26أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 ذلا ػلدد الطرؽ اإلحصائية ادلالئمة لنوعية احباث سلتلفة وإجراء ادلعاجلات اإلحصائية – 1ب

 يطبق مقاييس النزعة ادلركزية ومقاييس التشتت لتحليل نتائج االختبار _ 2ب
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 ػلدد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ارتباط بَتسوف – 3ب

 ػلدد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ارتباط سبَتماف  - 4ب

 يصيغ الفرضيات مبا يتالءـ مع مشكلة الدراسة   -5ب

 .ادلشكالت على شكل ظلاذج رياضية  ؽلكن التفاعل معها إحصائياً صياغة    -6ب

 يقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت وفق النتائج اإلحصائية  -7ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 األسئلة التحفيزية –العصف الذىٍت  –االستجواب  –ادلناقشة  –احملاضرة ادلعدلة 

 

  طرائق التقييم     

 والواجبات ادلكلفُت هبا ومشاركتهم وتفاعلهم مع اقراهنم ومع استاذ ادلادة  ،اختبارات مفاجئة( التقارير)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 

Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية  -

 . االختبار النهائيالتقومي  النهائي من خالؿ   -

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية-ج

 .يتعرؼ اثر العلم والعلماء يف تطور اإلحصاء الًتبوي  -1ج

 يبدي االىتماـ الفاعل بدراسة مادة اإلحصاء الًتبوي -2ج

 يؤدي الواجبات اليت يكلف هبا بدقة علمية  -3ج

 يشارؾ يف حل ادلعادالت اإلحصائية داخل قاعة الدرس-4ج

 يستخدـ مهارات التفكَت اإلبداعي للوصوؿ اىل حل ادلشكالت-5ج

  طرائق التعليم والتعلم    
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 األسئلة ادلتشعبة –ادلناقشة  –العصف الذىٍت 

 

  طرائق التقييم   

التقارير وادللخصات واوراؽ العمل. 

ادلالحظة وادلتابعة. 

مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 

 

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 مهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية واستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت واقعية -1د

 مهارة استخداـ التفكَت االحصائي  -2د

 يطبق مبادئ اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف دراسة مشكالت واقعية   -3د

 ينمي مهارات التعلم الذاٌب    -4د

 مهارة استخداـ الرسـو البيانية -5د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو اإلحصاء  3 1
يبُت أعلية  –الًتبوي 
يوضح العالقة  -اإلحصاء 

 بُت القياس واالحصاء

 ،اإلحصاء 

 تعريف اإلحصاء 

أعلية علم اإلحصاء 

  القياس واالحصاء 

 -احملاضرة ادلعدلة 

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 
 ( التفاعل

  ػلدد أنواع القياس 3 2

يعرؼ مفهـو رلتمع البحث 

أنواع القياس  

 اجملتمع 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف يومي )



الصفحت   

161 
 

  

 وعينتو

ؽليز بُت رلتمع البحث وعينة 
 البحث

ػلدد طرؽ اختيار العينات 
 البحثية

 

  التقارير  –ادلشاركة  العينة
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

االحتمالية يقارف بُت العينات  3 3
 والعينات غَت االحتمالية

 يبُت أسباب اختيار العينات 

 -يوضح الرموز اإلحصائية 

أنواع العينات 

 الرموز اإلحصائية 

  البيانات الكمية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 
 ( التفاعل

ؽليز بُت البيانات الكمية  3 4
 والبيانات النوعية

ؽلثل البيانات من خالؿ 
 االعمدة البيانية 

البيانات النوعية  

  االعمدة البيانية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-اختبار مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

ؽلثل البيانات من خالؿ  3 5
ادلدرج التكراري وادلضلع 

 التكراري

ادلدرج التكراري  

 ادلضلع التكراري 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 
 ( التفاعل

ؽلثل البيانات من خالؿ  3 6
ادلنحٍت التكراري والدائرة 

 البيانية

ادلنحٍت التكراري 

 الدائرة البيانية 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 
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 ( التفاعل

7 3 

 

 امتحان الشهر األول

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 

يقارف بُت اإلحصاء الوصفي  3 8
 واالحصاء االستداليل

يستوعب مفهـو مقاييس 
 النزعة ادلركزية 

يطبق مقاييس النزعة ادلركزية 
ومقاييس التشتت لتحليل 

 نتائج االختبار

 

ادلقاييس االحصائية 

الوسط احلسايب 

 الوسط ادلرجح 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 
 ( التفاعل

ؽليز بُت الوسط احلسايب  3 9
  والوسيط وادلنواؿ

 

الوسيط 

 ادلنواؿ 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 يعرؼ مقاييس التشتت 3 11

 يبُت أنواع مقاييس التشتت

 يستخرج قيمة ادلد  للبيانات 

مقاييس التشتت 

  ادلد 

 – العصف الذىٍت

 األسئلة التحفيزية

 التقومي ادلستمر

 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يستخرج قيمة التباين  3 11
 واالضلراؼ ادلعياري للبيانات

التباين 

 االضلراؼ ادلعياري 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
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 –الواجبات  –
 ( التفاعل

ػللل العالقة بُت متغَتين  3 12
باستخداـ معامل ارتباط 

 ارتباطبَتسوف ومعامل 

 سبَتماف

معامل ارتباط بَتسوف 

 معامل ارتباط سبَتماف 

 –حل ادلشكالت 
 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يصيغ فرضيات الدراسة  3 13
  وػلدد مستو  الداللة

الفرضيات 

 مستو  الداللة 

-حل ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 ػلدد الدرجة ادلعيارية 3 14

ؼلترب الفرضيات للوصوؿ اىل 
االستنتاجات ادلناسبة واقًتاح 
احللوؿ للمشكالت وفق 

 النتائج اإلحصائية

الدرجة ادلعيارية 

اختبار الفرضيات 

 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 امتحان الشهر الثاني 3 15

 

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 مراجعة المادة 3 16

 

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

توفيق البياٌب و زكريا زكي اثناسيوس ، اإلحصاء الوصفي عبد اجلبار  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
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 .واالستداليل

 عبد اهلل فالح و وعايش موسى ، اإلحصاء الًتبوي

 عماف الزغلوؿ ، اإلحصاء الًتبوي

 عبد الرمحن عدس ، مبادئ علم اإلحصاء يف الًتبية وعلم النفس

) اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  ( التقارير, العلمية  اجملالت

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح يوصى ببعض البحوث والرسائل

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
diyala.edu.iqhttp://www.basicedu.uo/ 

 موقع اجملالت االكادؽلية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 :ادلراجع االلكًتونية 

 زلمد مهدي القصاص ، مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي

 

 

  الدراسيخطة تطوير ادلقرر  

ادخاؿ الربامج االلكًتونية ضمن مفردات مادة اإلحصاء الًتبوي مثل برنامج(SPSS  )  او برنامج(Microsoft  

office excel) كوف الربنارلُت يتضمناف معاجلات إحصائية واسعة ختص ادلقرر الدراسي . 
 

 

 

 وصف الوقرر

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .51

 Geo 2310/ ػٍُ االّىبي االه١ٙخ )ع١ِٛٛهفٌٛٛعٟ( اٍُ / هِي اٌّموه .51

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .52

 إٌَخ اٌضب١ٔخ/ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌضبٌش اٌفًٖ / إٌَخ .53

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .54

 2119-11-1 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .55

 -٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:: اْ أ٘لاف اٌّموه .56

 التعرؼ على مفهـو علم االشكاؿ االرضية وانواعها -1

 تدريب الطلبة على التمييز بُت العمليات اليت تكوف االشكاؿ االرضية -2

 تعويد الطلبة على استخداـ ادلعلومات ادلكتسبة من موضوع االشكاؿ االرضية يف الدراسات اجلغرافية االخر  -3

زيادة الثروة العلمية والثقافية لد  الطلبة عن طريق حثهم على حفظ وتطبيق بعض ادلعلومات اليت ختص موضوع االشكاؿ  -4
 االرضية

 

 

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .34
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اٌؼبَ ٌؼٍُ اٌغغواف١برّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه  -1ا

 ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌٍغغواف١ب اٌطج١ؼ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -2ا

 ٚاٌفُٙ ٌؼٍُ االّىبي االه١ٙخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -3ا

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ىزت ٚهلخ ثؾض١خ, ٚوزبثخ ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ ِغبي ػٍُ االّىبي االه١ٙخ  -1ة

 ٠ؾفع أٛاع االّىبي االه١ٙخ ٚفٖبئٖٙب ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رىٛٔٙب ٚرٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ -2ة

 ٠زؼٍُ اٌطٍجخ ر١١ّي أٛاع االّىبي االه١ٙخ -3ة

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

ّٖبكه . ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ث1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو االػزجبه % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم١١ُ ٌٙب 

% فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽٚٛه اٌطٍجخ 1ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ,٠ّٚىٓ اْ رىْٛ كهعخ اٌزم١١ُ 

 ٌٍّؾبٙواد ٔٙبئ١ب . 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلها

 اٌزم٠ُٛ(.

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 ٌغوٗ ر١ًَٙ كهاٍزٙب. ّىبي االه١ٙخفٟ ر١ٕٖف اال ؼٍّبء عٙٛك اٌاٌطٍجخ ٠ضّٓ  -1 

 ٠ٕبلِ اٌطٍجخ اٌّْىالد اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١خ-2

 ثبٌٕظو٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١خ اٌطٍجخ هأ٠ُٙ٠ج١ٓ  -3
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 إٌّبلْخ -3
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ اٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خ) ِؾبوبح ١ِلا١ٔخ(  اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2

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

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ االّىبي االه١ٙخ -1

 رط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّؤصوح فٟ رى٠ٛٓ االّىبي االه١ٙخ -2

رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاالّىبي اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّقططبد فٟ رؾ١ًٍ ِٛٙٛػبد  -3

 اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛعٟ
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 ث١ٕخ اٌّموه .35

ٛو٠مخ  اٌزؼ١ٍُٛو٠مخ  اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 1

رؼو٠ف اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١ب 

 ِٚغبالرٗ

ِب١٘خ اٌغ١ّٛهفٌٛٛع١ب 

 ٚػاللزٙب ثبٌؼٍَٛ االفوٜ 

رطٛهػٍُ اٌغ١ّٛهفٌٛٛع١ب 

 ِٚغبالرٗ

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
2 2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

االفىبه االٍب١ٍخ فٟ 

 اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١ب

االفىبه االٍب١ٍخ فٟ 

 اٌغ١ّٛهفٌٛٛع١خ
اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
3 2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

 اٌٖقٛه ٚأٛاػٙب

 اٌٖقٛه ٚث١ٕبرٙب 

 أٛاع اٌٖقٛه 

 إٌبه٠خ-

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
ٚفُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 4

 اٌٖقٛه اٌوٍٛث١خ ٚاٌّزؾٌٛخ
 اٌوٍٛث١خ-

 اٌّؾزٌٛخ-
ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
5 2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

اٌؼٛاًِ ٚاٌؼ١ٍّبد 

 اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١خ

اٌؼٛاًِ ٚاٌؼ١ٍّبد 

اٌغ١ّٛهفٌٛٛع١خ )صٛهٔجوٞ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ اٌغ١ّٛهفٌٛٛع١خ(

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 6

 
  

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 7

 اٌزغ٠ٛخ ٚأٛاػٙب
 اٌزغ٠ٛخ -

 اٌف١ي٠ب٠ٚخ -

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ -

 اٌجب٠ٌٛٛع١خ

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
8 2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ اٌزغ٠ٛخ 

 ٚاالّىبي اٌزٟ رىٛٔٙب

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصو فٟ اٌزغ٠ٛخ 

 االّىبي اٌزٟ رىٛٔٙب اٌزغ٠ٛخ
االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 9

 اٌَطٛػ ٚؽووخ اٌّٛاك 
االٌمبء  اٌَطٛػ ٚؽووخ اٌّٛاك

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

11 2 
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

االٔٙبه ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزٟ أّبٛ 

 رمَٛ ثٙب

 اٌغ١ّٛهفٌٛٛع١ب إٌٙو٠خ

 أّبٛ االٔٙبه

 إٌؾذ 

 إٌمً 

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .36

 --------------- ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 االه١ٙخ / ك.ػجل االٌٗ هىٚلٟ ووثًوزبة ػٍُ االّىبي  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 وزبة إٛي اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛع١ب/ ؽَٓ ١ٍل اؽّل

وزبة ػٍُ االّىبي االه١ٙخ ) اٌغ١ِٛٛهفٌٛٛعٟ(/ ػلٔبْ 

 إٌمبُ

 

االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ 

.... 
)٠ٚى١ج١ل٠ب (اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح, اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ١ٌٙئخ اٌَّؼ 

 اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌؼوال١خ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .37

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ 2

 
 هذرس الوبدة                                                                               

 د.عوبر حسُي هحوذ                                                                                                                    

 اٌزو١ٍت
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 11

االّىبي االه١ٙخ إٌٙو٠خ 

 ِٚواؽً إٌٙو

االّىبي االه١ٙخ اٌزٟ ٠ىٛٔٙب 

 االهٍبة إٌٙوٞ 

 إٌٙو اٌغ١ّٛهفٌٛٛع١خِواؽً 

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ  2 12

 

  

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  2 13

 اٌىبهٍذ
 اٌىبهٍذ 

اّىبي اٌىبهٍذ اٌَطؾ١خ 

ٚاٌجب١ٕٛخ اال١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ 

 ٌٍىبهٍذ

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

14 2 

اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  رّى١ٓ

كٚه اٌو٠بػ فٟ رى٠ٛٓ االّىبي 

 االه١ٙخ

كٚه اٌو٠بػ فٟ رْى١ً ٍطؼ 

 االهٗ 

 اٌو٠بػ وؼبًِ ٔؾذ 

اٌزنه٠خ ,إٌمً ٚاٌزو١ٍت ثفؼً 

 اٌو٠بػ 

األّىبي اٌغ١ّٛهفٌٛٛع١خ 

 إٌبرغخ ػٓ فؼً اٌو٠بػ

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

ِؼوفخ ٚفُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 15

االٌزٛاءاد ٚاالٔىَبهاد 

 االه١ٙخ

االٌزٛاءاد ٚاالٔىَبهاد 

ٚاصو٘ب فٟ رْى١ً ِظب٘و 

 ٍطؼ االهٗ

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .58

 Geo 2311/ عغواف١خ افو٠م١ب اٍُ / هِي اٌّموه .59

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .61

 اٌضبٌش/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .61

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .62

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .63

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .64

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّٛلغ اٌغغوافٟ ٌمبهح افول١ب -1
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزٚبه٠ٌ فٟ اٌمبهح -2
 اْ ٠فُٙ اٌطبٌت كٚه اٌؼوة فٟ اوزْبف لبهح افو٠م١ب -3
 ٠لهً اٌطبٌت االلب١ٌُ إٌجبر١خ ٚإٌّبف١خ فٟ اٌمبهحاْ  -4
 اد ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌزوثخ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػٍٝ رى٠ٕٛٙب -5
 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ إٌْبٛ اٌيهاػٟ / االلزٖبكٞ/اٌٖٕبػٟ -6

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ٛج١ؼخ إٌْبٛ اٌيهاػٟ ٚاٌٖٕبػٟ فٟ اٌمبهح ِٚؼوفخ اٍجبة اٌزقٍف -7

 

 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .38

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رؼو٠ف ثبٌّٛلغ اٌفٍىٟ ٚاٌغغوافٟ فٟ لبهح افو٠م١ب -1
 إٌظو٠بد اٌزٟ فَود و١ف١خ رى٠ٛٓ اٌمبهح . -2
 إٌظو٠بد اٌزٟ رفَو و١ف١خ رى٠ٛٓ اٌمبهح  -3

ثبٌّفب١ُ٘ اٌغغواف١خ اٌقبٕخ اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

ثغغواف١خ افو٠م١ب, ٚونٌه ِٙبهح ٛوػ االٍئٍخ ٚاالٍزفَبهاد اٌغغواف١خ ؽٛي ِٛا١ٙغ اٌغغواف١خ, ِٙبهح 

 اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاٌٖٛه اٌغغواف١خ

 

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, 

 ٠ُ(.اٌزمٛ
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 االوزْبفبد  اٌغغواف١خ ٌٍمبهح٠م١ُ ثؼ٘  -1

 اٌزٚبه٠ٌ ٚ اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ فٟ اٌمبهح٠فَو اٍجبة رٕٛع  -2

 اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ فٟ اٌمبهح٠ؾًٍ ثؼ٘  -3

 

  

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 اٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خاٌزطج١م١خ اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2

 

 

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

 رمو٠و عغوافٟ ػٍّٟ ػٓ اٌّظب٘و اٌغغواف١خ ٌٍمبهحرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ  -1

 ِؼوفخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٖطٍؾبد اٌغغواف١خرط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ  -2

 اٌّالِؼ ٌَطؼ اٌمبهحهٍُ فبهٛخ اٌمبهح ِٛٙؾب ػ١ٍٙب اُ٘ رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ  -3
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 ث١ٕخ اٌّموه .39

:  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ ِب 

  -٠برٟ:

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌزم١١ُ

جغرافية افريقيا جنوب  2 1
 الصحراء

جغرافية افريقيا جنوب 
 الصحراء

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 الموقع الجغرافي والفمكي الموقع الجغرافي والفمكي 2 2
اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

معطيات المساحة والبنية  2 3
 الجيولوجية

معطيات المساحة 
 والبنية الجيولوجية

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 مظاىر السطح مظاىر السطح 2 4
اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

المناخية المناخ واالقاليم  2 5
 في القارة

المناخ واالقاليم المناخية 
 في القارة

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

النبات الطبيعي واالقاليم  2 6
 النباتية

النبات الطبيعي واالقاليم 
 النباتية

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 افزجبه اِزؾبْ اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 7

 التربة وخضائص التربة التربةالتربة وخضائص  2 8
اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

العوامل المؤثرة عمى  2 9
 تكوين التربة وأنواعو

العوامل المؤثرة عمى 
 تكوين التربة وأنواعو

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

استثمارات التربة في  استثمارات التربة في القارة 2 11
 القارة

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 الموارد المائية الموارد المائية 2 11
اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

المعطيات البشرية في  2 12
 القارة

المعطيات البشرية في 
 القارة

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 افزجبه اِزؾبْ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2 13

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوحاالمكانيات االقتصادية االمكانيات االقتصادية  2 14

 اٌجٕبئٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .41

 ٌٍمبهاد/ فٍف ؽ١َٓ اٌل١ٌّٟاٌغغواف١خ االل١ّ١ٍخ  - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 عغواف١خ ا١ٍب ٚافو٠م١ب/ رغٍت عوع١ٌ -

-chorley,jma stanly ,a schummand 
david 

e.suyden(1984);geomorphology 
Methuen,new York. 

 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .41

 االٍبً .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ1ُ١ٍ  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

الزراعة والصناعة 
 والنقلوالمعادن 

الزراعة والصناعة 
 والمعادن والنقل

15 2 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة اقميمية )تنزانيا 
 وكينيا(

دراسة اقميمية )تنزانيا 
 وكينيا(

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ
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 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .65

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .66

 Geo 2312/ عغواف١خ كٚي اٌغٛاه اٍُ / هِي اٌّموه .67

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .68

 اٌضبٌش/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .69

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .71

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .71

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .72

 دود ماىيتيا ووضعيا في القانون الدوليحماىية دول الجوار / ال. التعرؼ على مفهـو  -1

 تركياولة لد (الخصائص البشرية -،الخصائص الطبيعية -يعرؼ ) -2

 ايرانولة لد (الخصائص البشرية -،الخصائص الطبيعية -يعرؼ ) -3

 اخلليج العريبوؿ لد (الخصائص البشرية -،الخصائص الطبيعية -يعرؼ ) -4

 لدولة سوريا ولدولة االردن (الخصائص البشرية -،الخصائص الطبيعية -يعرؼ ) -5

 العالقات السياسية بين العراق ودول الجواريفيم  -6

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .42
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ٌالٛبه اٌؼبَ ٌؼٍُ عغواف١خ كٚي اٌغٛاهرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -1ا

 ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌٍغغواف١ب  كٚي اٌغٛاه رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -2ا

 ٚاٌفُٙ ٌؼٍُ  كٚي اٌغٛاه رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -3ا

 ثبٌّفب١ُ٘ االر١خاْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ىزت ٚهلخ ثؾض١خ, ٚوزبثخ ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ ِغبي  عغواف١خ كٚي اٌغٛاه  -1ة

 ٠ؾفع كٚي اٌغٛاه ٌٍؼواق ٚفٖبئٖٙب . -2ة

 ٠زؼٍُ اٌطٍجخ ر١١ّي فٟ اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ ٌلٚي عٛاه اٌؼواق -3ة

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

ّٖبكه . ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ث1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو االػزجبه % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم١١ُ ٌٙب 

% فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽٚٛه اٌطٍجخ 1ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ,٠ّٚىٓ اْ رىْٛ كهعخ اٌزم١١ُ 

 ٌٍّؾبٙواد ٔٙبئ١ب . 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلها

 اٌزم٠ُٛ(.

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 ٌغوٗ ر١ًَٙ كهاٍزٙب. عغواف١خ كٚي اٌغٛاه فٟ ر١ٕٖف  ؼٍّبء عٙٛك اٌاٌطٍجخ ٠ضّٓ  -1 

 ٠ٕبلِ اٌطٍجخ اٌّْىالد ٌلٚي اٌغٛاه-2

 

 

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 إٌّبلْخ -3
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 اٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خ) ِؾبوبح ١ِلا١ٔخ(  اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2

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

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ  عغواف١خ كٚي اٌغٛاه -1

 اٌؼٛاًِ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّؤصوح فٟ رى٠ٛٓ  كٚي اٌغٛاه رط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ رؾ١ًٍ -2

رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاالّىبي اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّقططبد فٟ رؾ١ًٍ ِٛٙٛػبد  كٚي  -3

 اٌغٛاه
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 ث١ٕخ اٌّموه .43

/رّى١ٓ  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

  -اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ:
ٛو٠مخ  اٌزؼ١ٍُٛو٠مخ  اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌزم١١ُ

دود حماىية دول الجوار / ال.  2 1
ماىيتيا ووضعيا في القانون 

 الدولي

دود حماىية دول الجوار / ال. 
ماىيتيا ووضعيا في القانون 

 الدولي

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 تركيا  . 2 2
 الخصائص الطبيعية -1

 

 تركيا  .
 الخصائص الطبيعية -1
 

 اٌّؾبٙوح

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 روو١ب: 2 3

 الخصائص البشرية   -2

 

 روو١ب:

 الخصائص البشرية   -2

 

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
  :ايران 2 4

 الخصائص الطبيعية -1
 

  :ايران
 الخصائص الطبيعية -1
 

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
5 2 

 ا٠واْ:

 بشريةالخصائص ال  -2

 ا٠واْ:

 بشريةالخصائص ال  -2

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
اِزؾبْ اٌْٙو  اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 6

 االٚي

اِزؾبْ 

اٌْٙو 

 االٚي

  العربي الخميج دول.  2 7
 : الخصائص البشريةالكويت-1
 

  العربي الخميج دول
الخصائص : الكويت-1

 البشرية
 

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 : الخصائص الطبيعيةالكويت-1 2 8
 

 

: الخصائص الكويت-1
 الطبيعية

 

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

اٌَؼٛك٠خ : اٌقٖبئٔ  -2 2 9

 اٌجْو٠خ
اٌَؼٛك٠خ : اٌقٖبئٔ  -2

 اٌجْو٠خ
االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

ِْبهوخ االٌمبء  اٌَؼٛك٠خ اٌقٖبئٔ اٌطج١ؼ١خ اٌَؼٛك٠خ اٌقٖبئٔ اٌطج١ؼ١خ 2 11
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .44

 --------------- ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
)٠ٚى١ج١ل٠ب (اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح, اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ١ٌٙئخ اٌَّؼ 

 اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌؼوال١خ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .45

 ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍبً.٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ 1  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 
 هذرس الوبدة                                                                               

 خلف عور عبذ هللاد.                                                                                                                    

ٕف١خ  ٚاالٍزغٛاة

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االكْ: اٌقٖبئٔ اٌطج١ؼ١خ  2 11

 ٚاٌجْو٠خ
االكْ: اٌقٖبئٔ اٌطج١ؼ١خ 

 ٚاٌجْو٠خ
االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اٌضبٟٔاِزؾبْ اٌْٙو  2 12

 

  

ٍٛه٠ب: اٌقٖبئٔ اٌطج١ؼ١خ  2 13

 ٚاٌجْو٠خ
ٍٛه٠ب: اٌقٖبئٔ اٌطج١ؼ١خ 

 ٚاٌجْو٠خ
االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

العالقات السياسية بين العراق  2 14
 ودول الجوار 

العالقات السياسية بين العراق 
 ودول الجوار 

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االٌمبء  ِٕبلْخ اٌزمبه٠و ِٕبلْخ اٌزمبه٠و 2 15

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ /و١ٍخ اٌزوث١خ األٍب١ٍخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .73

 اٌغغواف١خ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .74

 Geo 2313 /عغواف١خ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ – /  عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ اٍُ / هِي اٌّموه .75

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .76

 إٌَخ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .77

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .78

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .79

 أ٘لاف اٌّموه .81

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼٍُ ٚ اٌزؼ١ٍُ ٌؼٍُ اٌغغواف١خ ٚ اٌزقٖٔ عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ عغواف١خ اٌٛٛٓ  -1

 اٌؼوثٟ      

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌفُٙ ٚ اٌّؼوفخ ٌؼٍُ اٌغغواف١خ ٚ فٖٕٛبً اٌزقٖٔ عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ  -2

 عغواف١خ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ     

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ إٍزقلاَ ٌؼٍُ اٌغغواف١خ ٚ اٌزقٖٔ عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ عغواف١خ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ -3

 فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚ اٌْق١ٖخ ٚ اٌؼبِخ     

 ؽش ٚ ِٛاوجخ اٌطٍجخ ٌؼٍُ اٌغغواف١خ ٚ اٌزقٖٖبد أٚ اٌزقٖٔ عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ عغواف١خ   -4

 اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ     

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .46
  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ اٌفُٙ ٌٍزقٖٔ عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ عغواف١خ  -1أ

 اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ      

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ اٌفُٙ ٌٍزقٖٔ عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ عغواف١خ  -2أ

 اٌزٕجٛء ثبٌَّزمجًاٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ٚ اٌزطٛهاد اٌزٟ ؽٍٖذ ف١ٗ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٙو ٚ         
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 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ ٚ إكهان ٛوائك رله٠ٌ اٌزقٖٔ عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ عغواف١خ       -3أ         

 اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ                

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ ٚ إكهان ثئٕٛي اٌغغواف١خ ٚ اٌزقٖٔ عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ   -4أ         
 عغواف١خ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ                

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ ٚ إكهان ِٛا١ٙغ اٌزقٖٔ عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ عغواف١خ  -5أ         
 اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ٚ رؼ١ٍُّٙ                

                 
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اٌفُٙ ٚ اإلكهان ٚ اٌّؼوفخ ٌٍزقٖٔ أٚ اٌّموه عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚعغواف١خ اٌٛٛٓ  – 1ة

 اٌؼوثٟ          

اٌفُٙ ٚ اٌّؼوفخ ٚ اإلكهان اٌّموه عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ عغواف١خ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ فٟ وً  – 2ة

 ِب ٠زؼٍك ِٓ أعٙيح ٚ ِؼلاد ٚ فوائٜ ٚ و١ف١خ إٍزقلاِٙب ٚ رطج١مٙب فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚ 

 اٌْق١ٖخ ٚ اٌؼبِخ          

 ه٠ٌ األٍزبم ٌٍطٍجخ اٌّٛا١ٙغ اٌّموه ٍٛاء اٌفُٙ ٚ اإلكهان ٚ اٌّؼوفخ  ٌٍّموه ِٓ ٔبؽ١خ اٌزل – 3ة

  أوبٔذ ِىزج١خ ٚ ا١ٌّلا١ٔخ إٌظوٞ ٚ اٌؼٍّٟ           

   
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اإلٌمبء ٚ اإلٍزغٛاة ٚ إٌّبلْخ  -1

 رطج١ك اٌلهاٍخ اٌّىزج١خ  -2
 رطج١ك اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ٔظو٠بً ثّب ّب٘لٖ اٌطٍجخ فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚ ؽ١برُٙ اٌؼبِخ ٚ اٌقبٕخ  -3
 ؽش اٌطٍجخ إلٛالػُٙ ػٍٝ اٌّىزجبد ٚ ؽٚٛه إٌلٚاد ٚ اٌّؤرّواد ٚ إٛالػُٙ ػٍٝ اٌوٍبئً ٚ  -4

 األٛبه٠ؼ ٚ اٌّغبالد ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ   
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اإلفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ثؤٍئٍخ ِزؼلكح ٚ ِزٕٛػخ ٌٍّٛاك اٌلها١ٍخ  -1

 اإلفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٌم١بً للهح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌفُٙ ٚ اإلكهان ٌٍّموه اٌلهاٍٟ ٚ رطج١مبرٗ  -2

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ا١ٌّلأٟ ػٓ ٛو٠ك أٍئٍخ ٠غ١ت ػٕٙب اٌطٍجخ ٔظو٠بً  -3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ  -1ط

 ِّبهٍخ اٌطٍجخ ٌٍزقٖٔ أٚ اٌّموه ٌزؼٍُّٙ اٌنٞ ٠زُ رله٠َُٙ ٌٗ ٔظو٠بً ٚ ١ِلا١ٔبً  -2ط

 عؼً اٌطٍجخ ِٙزّبً ٚ ِؾجبً ٌٍّموه اٌلهاٍٟ  -3ط

   ؽش اٌطٍجخ ٌّّبهٍخ رؼٍُّٙ ٚ فُّٙٙ ٚ إكهاوُٙ ٌٍّموه فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚ اٌْق١ٖخ  -4ط
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
 ٛو٠مخ اإلٌمبء ٚ اإلٍزغٛاة ٚ إٌّبلْخ  -1

 رطج١ك ٛو٠مخ اٌزله٠ٌ اٌّىزجٟ ٚ ا١ٌّلأٟ ٔظو٠بً  -2
ؽش اٌطٍجخ ٚ إٛالػُٙ ػٍٝ اٌىزت ٚ اٌوٍبئً ٚ األٛبه٠ؼ ٚ اٌّغبالد ٚ إٌْواد ٚ اإلٔزو١ٔذ ماد  -3

 اٌٍٖخ ثّٛٙٛع اٌّموه 
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اإلفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ اٌَبثمخ ٚ اٌؾبٙوح ٚ و١ف١خ اإلعبثخ ػٕٙب  -1

 إٍزقلاَ إٍٍٛة ٚ ٛو٠مخ اإلٍزغٛاة ٚ إٌّبلْخ  -2

 اٍزقلاَ إٍٍٛة اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ٔظو٠بً  -3

 إعواء إفزجبهاد ّٙو٠خ أٚ ف١ٍٖخ ٌم١بً ِلٜ رؾ١ًٖ اٌطٍجخ ٌّٙبهح اٌزفى١و ٚ اٌزؾ١ًٍ اٌغغوافٟ ٌٍّموه  -4
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 لهاٍٟ  اٌ     
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؼٍُّٙ اٌفُٙ اٌّؼوفٟ ٌٍّموه   -1ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ٚ رؼ١ٍُّٙ إٍٍٛة اإلٌمبء ٚاإلٍزغٛاة ٚ إٌّبلْخ ٚ و١ف١خ ػ١ٍّخ اٌزله٠ٌ                        -2ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ إٍزقلاَ اٌّموه فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌّٕٙخ ٚ اٌْق١ٖخ ٚاٌؼبِخ  -3ك

   ثٙنا اإلرغبٖ ِزبثؼخ اٌطٍجخ ٌٍزطٛهاد اٌزٟ رؾلس ٌٍّموه ؽب١ٌبً ٚ َِزمجالً ٚ ؽضُٙ  -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .47

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 2       األٚي

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - أ

اٌفُٙ            

اٌّؼوفٟ 

ٌّفَٙٛ 

األهاٟٙ 

اٌغبفخ ٚ 

أٍجبثٙب ٚ 

رٛى٠ؼٙب 

 اٌغغوافٟ

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - ة

اٌفُٙ اٌّؼوفٟ 

ٚ اإلكهان 

ٌَّبؽخ ٚ 

اٌّٛلغ ٚ 

اٌجٕبء 

اٌغ١ٌٛٛعٟ 

 ٌٍٛٛٓ اٌؼوثٟ

ِفَٙٛ  -أ

األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ 

أٍجبثٙب ٚ رٛى٠ؼٙب 

 اٌغغوافٟ
 

 

 

 

 

اٌَّبؽخ ٚ اٌّٛلغ  -ة

ٚ اٌجٕبء اٌغ١ٌٛٛعٟ 

 ٌٍٛٛٓ اٌؼوثٟ

 -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

 -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ  -3

 

  -أ

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

  -ة

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

  
 2       اٌضبٟٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - أ

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ ٚإكهان 

ِٕبؿ 

األهاٟٙ 

اٌغبفخ ٚ ّجٗ 

 اٌغبفخ 
 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - ة

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ ٌزٚبه٠ٌ 

ٚ إٌّبؿ ٚ 

اٌّٛاهك 

اٌّبئ١خ ٌٍٛٛٓ 

 اٌؼوثٟ

ِٕبؿ األهاٟٙ  -أ

 اٌغبفخ ٚ ّجٗ اٌغبفخ 

 

 

 

 

 

 

 

اٌزٚبه٠ٌ ٚ  -ة

إٌّبؿ ٚ اٌّٛاهك 

 اٌّبئ١خ ٌٍٛٛٓ اٌؼوثٟ

 -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

 -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ  -3

 

  -أ

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

  -ة

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 
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 2       اٌضبٌش

 

 

 

 

 

 

 

 

       2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - أ

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ إكهان 

 اّىبي

 ٍطؼ االهاٟٙ 

 اٌغبفخ

  

 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - ة

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ ٚ أكهان 

اٌزوثخ ٚ 

إٌجبد 

اٌطج١ؼٟ فٟ 

 اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ 

اّىبي االهاٟٙ 

اٌغبفخ فٟ إٌّبٛك 

 اٌغبفخ ٚ ّجٗ اٌغبفخ

 

 

 

 

 

 

اٌزوثخ ٚ إٌجبد  -ة

اٌطج١ؼٟ فٟ اٌٛٛٓ 

 اٌؼوثٟ

 -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

 -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ  -3

 

  -أ

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

  -ة

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

 
 2       اٌواثغ 

 

 

 

 

       2  

اإلِزؾبْ  -أ

 اٌْٙوٞ

 

 

  

اإلِزؾبْ  -ة

 اٌْٙوٞ

 اإلِزؾبْ اٌْٙوٞ -أ

 

 

 

 

 اإلِزؾبْ اٌْٙوٞ -ة

األٍئٍخ  -أ

اٌّٛٙٛػخ 

 اٌْٙو٠خ 

 

 

األٍئٍخ  -ة

اٌّٛٙٛػخ 

 اٌْٙو٠خ

 

رٖؾ١ؼ  -أ

 األعٛثخ

 

 

 

رٖؾ١ؼ  -ة

 األعٛثخ

 

 اٌقبٌِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -أ

ػوفخ ٚ فُٙ ٚ إكهان 

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فٟ 

األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ 

 ّجٗ اٌغبفخ 

 

 

 

اٌطٍجخ ِٓ رّى١ٓ  -ة

فُٙ ٚ إكهان ٛج١ؼخ 

ٍىبْ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ 

ٚ اإلٔزبط اٌيهاػٟ ٚ 

 اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ

 

 

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فٟ  -أ

األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ 

 ّجٗ اٌغبفخ 

 

 

 

 

 

ٍىبْ اٌٛٛٓ  -ة

اٌؼوثٟ ٚ اإلٔزبط 

اٌيهاػٟ ٚ اٌضوٚح 

 اٌؾ١ٛا١ٔخ 

 

 

 

 -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ  -3

 

 

 

 

  -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

إِزؾبٔبد -1-أ

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

إِزؾبٔبد   -ة

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3
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 اٌَبكً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -أ

فُٙ ٚ إكهان ٍىبْ 

األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ 

اٌيهاػخ ٚ ٚػٟ فٟ 

 األهاٟٙ اٌغبفخ 

 

 

 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -ة

ِؼوفخ ٚ فُٙ ٚ إكهان 

اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ ٚ 

اٌٖٕبػ١خ فٟ اٌٛٛٓ 

 اٌؼوثٟ

 

 

ٍىبْ  - أ

األهاٟٙ 

اٌغبفخ ٚ 

اٌيهاػخ ٚ 

ٚػٟ فٟ 

األهاٟٙ 

 اٌغبفخ
 

 

اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ ٚ  -ة

اٌٖٕبػ١خ فٟ اٌٛٛٓ 

 اٌؼوثٟ

 

 

 

 

 

 

 

  -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

  -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

 

 -1 -أ

إِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

 -1 -ة

إِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمب
 2      اٌَبثغ

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -أ

فُٙ ٚ ِؼوفخ ٚ إكهان 

َِزمجً األهاٟٙ 

 اٌغبفخ 

 

 

 

 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -ة

ِؼوفخ ٚ اٌفُٙ ٚ 

اإلكهان إٌمً ٚ 

اٌزغبهح ٚ اٌغغواف١خ 

ا١ٌَب١ٍخ ٌٍٛٛٓ 

 اٌؼوثٟ 

َِزمجً األهاٟٙ  -أ

 اٌغبفخ 

 

 

 

 

 

 

 

إٌمً ٚ اٌزغبهح ٚ  -ة

اٌغغواف١خ ا١ٌَب١ٍخ 

 ٌٍٛٛٓ اٌؼوثٟ

  -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

  -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 -1 -أ

إِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمب

 -1 -ة

إِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمب
 2       اٌضبِٓ

 

 

      2 

 اإلِزؾبْ اٌْٙوٞ -أ

 

 

 األِزؾبْ اٌْٙوٞ -ة

 اإلِزؾبْ اٌْٙوٞ  -أ

 

 

 األِزؾبْ اٌْٙوٞ -ة

األٍئٍخ  -أ

 اٌّٛٙٛػخ

 

األٍئٍخ  -ة

 اٌّٛٙٛػخ

رٖؾ١ؼ  -أ

 األعٛثخ

 

األٍئٍخ  -ة

 اٌّٛٙٛػخ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .48

 عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ ٚ عغواف١خ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 عغواف١خ األهاٟٙ اٌغبفخ )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 عغواف١خ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
ِغٍخ عبِؼخ ثغلاك ِغٍخ ا٢كاة ماد اٌٍٖخ ثّٛٙٛع اٌّموه , 

ِغٍخ عبِؼخ ك٠بٌٝ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ , ثؾٛس ماد 

 ٍٕخ ٚ رمبه٠و ثّٛٙٛع اٌّموهٌٍزله٠ٌ 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 ِٛالغ اإلٔزو١ٔذ :

 1- Google                                                                
2- Yahoo                                                                 

 اٌّواعغ :

 ٠ٚى١ج١ل٠ب -1

 اٌٍّٛٛػخ اٌؼ١ٍّخ -2

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .49

a.  ٍٟإػزّبك اٌىزت اٌؾل٠ضخ ػ١ٍّبً ِغ اٌّموه اٌلهاٍٟ رىْٛ ماد ٍٕخ ثبٌّموه اٌلها 

b.  ٚ إػزّبك اٌّغالد ٚ إٌْواد ٚ اٌىزت ٚ األٛبه٠ؼ ٚ اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ ٚ أ٠ٚبً اٌؾى١ِٛخ

 اٌل١ٌٚخ ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ ِغ اٌّموه اٌلهاٍٟ 
c. إٍزقلاِٙب ِغ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٍٛاء  أفن ِٓ إٌلٚاد ٚ اٌّؤرّواد إٌّؼملح اٌّؼٍِٛبد ٚ

 أوبٔذ إٌلٚاد ٚ اٌّؤرّواد عبِؼ١خ أٚ ؽى١ِٛخ أٚ ك١ٌٚخ 
d.  ٍٟإٍزقلاَ  ّجىخ اإلٔزو١ٔذ ِٓ ٔبؽ١خ أفن اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رىْٛ ماد ٍٕخ ثبٌّموه اٌلها  
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .81

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .82

 Geo 2314/ عغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد اٍُ / هِي اٌّموه .83

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .84

 اٌضبٟٔ اٌفًٖ / إٌَخ .85

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .86

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .87

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .88

 ة البحار والمحيطاتأنشاْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ػٍٝ  -8

 وجودىا تفسر التي والنظريات المحيطة االحواضاْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ  -9

  وجودىا تفسر التي والنظريات المحيطة االحواضاْ ٠فُٙ اٌطبٌت  -11
  واليابسة الماء توزيع

 

 خصائص المياه في البحار والمحيطاتاْ ٠زؼوف اٌطبٌت  -11

 والمحيطات البحار في المياه حركةاْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -12

 المحيطات لفيضان الطبوغرافية الخصائص٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -13

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 لمسواحل الجيمورفولية الظواىراْ ٠فُٙ اٌطبٌت  -14

 لمحيطا في الطبيعية الموارداْ ٠زؼوف اٌطبٌت اٌٝ  -15

 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .51

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 ة البحار والمحيطاتأنشب رؼو٠ف  -4

  وجودىا تفسر التي والنظريات المحيطة االحواض اْ ٠ؼوف اٌطبٌت  -5
 واليابسة الماء توزيع

   المحيطات لفيضان الطبوغرافية الخصائص اْ ٠ؼوف اٌطبٌت  -6

ثبٌّفب١ُ٘ اٌغغواف١خ اٌقبٕخ اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

ثغغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد, ٚونٌه ِٙبهح ٛوػ االٍئٍخ ٚاالٍزفَبهاد اٌغغواف١خ ؽٛي ِٛا١ٙغ 

 اٌغغواف١خ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد , ِٙبهح اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاٌٖٛه اٌغغواف١خ اٌقبٕخ ثبٌّٛا١ٙغ اٌَبثمخ

 

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ ,  فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه . ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, 

 ٠ُ(.اٌزمٛ
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 االوزْبفبد  اٌغغواف١خ ٌٍجؾبه ٚاٌّؾ١طبد٠م١ُ ثؼ٘  -1

 والمحيطات البحار في المياه حركة ٠فَو  -2

 لمسواحل الجيمورفولية الظواىر ٠ؾًٍ ثؼ٘  -3

 

  

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 اٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خاٌزطج١م١خ اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2

 

 

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

 الساحمية الجيومولرفولوجية االشكال رمو٠و عغوافٟ ػٍّٟ ػٓ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ  -1

 ِؼوفخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٖطٍؾبد اٌغغواف١خرط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ  -2

 ػ١ٍٙب اُ٘ اٌّالِؼ اٌجؾبههٍُ فبهٛخ اٌمبهح ِٛٙؾب رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ  -3
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 ث١ٕخ اٌّموه .51

:  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ ِب 

  -٠برٟ:

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌزم١١ُ

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح نشأة البحار والمحيطات  نشأة البحار والمحيطات  2 1

 اٌجٕبئٟ

التطور التاريخي لجغرافية البحار  2 2
والمحيطات وعالقتيا بالعموم 

 االخرى 

التطور التاريخي لجغرافية 
البحار والمحيطات وعالقتيا 

 بالعموم االخرى 

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

بداية الدراسات العممية  2 3
 االوقيانوغرافية الحديثة

بداية الدراسات العممية 
 الحديثةاالوقيانوغرافية 

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 والنظريات المحيطة االحواض 2 4
  وجودىا تفسر التي

 واليابسة الماء توزيع

 والنظريات المحيطة االحواض
  وجودىا تفسر التي

 واليابسة الماء توزيع

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 نشأة تفسر التي النظريات 2 5
 ةيالمحيط االحواض

 نشأة تفسر التي النظريات
 ةيالمحيط االحواض

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

خصائص المياه في البحار  2 6
  والمحيطات

 البحار مياه في المموحة -1
  والمحيطات

 البحار مياه حرارة -2
  والمحيطات

 البحري الجميد -3

خصائص المياه في البحار 
  والمحيطات

 مياه في المموحة -1
  والمحيطات البحار

 البحار مياه حرارة -2
  والمحيطات

 البحري الجميد

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 افزجبه اِزؾبْ اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 7

 البحار في المياه حركة 2 8
  والمحيطات

  االمواج-1
  والجزر المد-2
 ةيالمحيط التيارات-3

 البحار في المياه حركة
  والمحيطات

  االمواج-1
  والجزر المد-2
 ةيالمحيط التيارات-3

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 لفيضان الطبوغرافية الخصائص 2 9
  المحيطات

  المحيط قاع تضاريس-1

 الطبوغرافية الخصائص
  المحيطات لفيضان

  المحيط قاع تضاريس-1

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ



الصفحت   

191 
 

  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .52

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

م، جغرافٌة البحار 2003جودة، حسنٌن جودة، 
 والمحٌطات، بٌروت، دار النهضة العربٌة

م، موضوعات فً 2002محسوب، محمد صبري، - 
 القاهرةجغرافٌة البحار والمحٌطات، 

 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .53

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 

 
 
 

 هذرس الوبدة                                                                                
 سٌذس هحوذ علىاىم.م                                                                           

 
 
 
 

 القارية افةحال-2
  العميق المحيط قاع-3
 القاع رواسب-4

 القارية افةحال-2
  العميق المحيط قاع-3
 القاع رواسب-4

  لمسواحل الجيمورفولية الظواىر 2 11
 السواحل تصنيف-1

  لمسواحل الجيمورفولية الظواىر
 السواحل تصنيف-1

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 الجيومولرفولوجية االشكال 2 11
 الساحمية

 الجيومولرفولوجية االشكال
 الساحمية

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح السواحل انواع السواحل انواع 2 12

 اٌجٕبئٟ

 افزجبه اِزؾبْ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2 13

  لمحيطا في الطبيعية الموارد 2 14
  الغذائية الموارد-1
 الغذائية غير الطبيعية الموارد-2

  لمحيطا في الطبيعية الموارد
  الغذائية الموارد-1
 غير الطبيعية الموارد-2

 الغذائية

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .89

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .91

 Geo 2316 / عغواف١خ اٚهثب اٍُ / هِي اٌّموه .91

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .92

 / اٌضب١ٔخاٌواثغ اٌفًٖ / إٌَخ .93

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .94

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .95

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .96

 والمساحة والموقعقارة اوربا   تسميةالتعرؼ على مفهـو  -1

 والتضاريس الجيولوجية البنيةتدريب الطلبة على التمييز بُت  -2

 تعويد الطلبة على استخداـ ادلعلومات ادلكتسبة من موضوع جغرافية اوربا يف الدراسات اجلغرافية االخر  -3

 الطلبة عن طريق حثهم على حفظ وتطبيق بعض ادلعلومات اليت ختص جغرافية اوربازيادة الثروة العلمية والثقافية لد   -4

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .54

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌؼٍُ اٌغغواف١ب -1ا

 ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌٍغغواف١ب اٌطج١ؼ١خ ػٍٝ اٌّؼوفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي  -2ا

 ٚاٌفُٙ ٌّٛا١ٙغ عغواف١خ اٚهثب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -3ا

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 عغواف١خ اٚهثب٠ىزت ٚهلخ ثؾض١خ, ٚوزبثخ ثؾٛس ٚكهاٍبد ػٓ   -1ة

٠ؾفع أٛاع االّىبي االه١ٙخ ٚفٖبئٖٙب ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رىٛٔٙب ٚرٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ ثبٌَٕجخ  -2ة

 ٌمبهح اٚهثب

  النبائية واالقاليم الطبيعي النبات ٠زؼٍُ اٌطٍجخ ر١١ّي  -3ة .1

 
 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 ٍبثمخ اٌنوو.   اٌّؼٍِٛبد

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو االػزجبه % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم١١ُ ٌٙب 

% فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽٚٛه اٌطٍجخ 1ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ,٠ّٚىٓ اْ رىْٛ كهعخ اٌزم١١ُ 

 ٌٍّؾبٙواد ٔٙبئ١ب . 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلها

 اٌزم٠ُٛ(.

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 ٌغوٗ ر١ًَٙ كهاٍزٙب.ٌٍمبهح   ّىبي االه١ٙخفٟ ر١ٕٖف اال ؼٍّبء عٙٛك اٌاٌطٍجخ ٠ضّٓ  -1 

 اٌزٟ رٛاعٗ اٌمبهح٠ٕبلِ اٌطٍجخ اٌّْىالد اٌغ١ٍٛع١خ -2

 ثبٌٕظو٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٌٍمبهح اٌطٍجخ هأ٠ُٙ٠ج١ٓ  -3
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 إٌّبلْخ -3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 اٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خ) ِؾبوبح ١ِلا١ٔخ(  اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2

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

 ػٓ رٚبه٠ٌ اٌمبهح رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ -1

 رط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّؤصوح فٟ رى٠ٛٓ االّىبي االه١ٙخ ٌٍمبهح -2

رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاالّىبي اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّقططبد فٟ رؾ١ًٍ ِٛٙٛػبد اٌغغواف١خ  -3

 ٌٍمبهح.
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 ث١ٕخ اٌّموه .55

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

 رؼو٠ف:

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌزم١١ُ

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح  والمساحة والموقع التسمية  والمساحة والموقع التسمية 2 1

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
اٌّؾبٙوح  والتضاريس الجيولوجية البنية والتضاريس الجيولوجية البنية 2 2

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
3 2 

 المناخية واالقاليم المناخ

اٌّؾبٙوح  المناخية واالقاليم المناخ

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 واالقاليم الطبيعي النبات  النبائية واالقاليم الطبيعي النبات 2 4

  النبائية

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 واىميتيا انواعيا ، المائية الموارد 2 5

 الجغرافي وتوزيعيا

 انواعيا ، المائية الموارد
 الجغرافي وتوزيعيا واىميتيا

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 6
االٌمبء  القارة سكان القارة سكان 2 7

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
8 2 

 ، الزراعة االقتصادي النشاط
 المعدنية والثروة التعدين

 ، الزراعة االقتصادي النشاط
 المعدنية والثروة التعدين

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االٌمبء   ،التجارة الصناعة ، ،التجارة الصناعة 2 9

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االٌمبء  والسياحة النقل ، والسياحة النقل 2 11

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .56

 --------------- ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
)٠ٚى١ج١ل٠ب (اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح, اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ١ٌٙئخ اٌَّؼ 

 اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌؼوال١خ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .57

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 
 هذرس الوبدة                                                                               

 خلف عور عبذ هللاد.                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 سياسية لوحدة تفصيمية دراسة 2 11
 القارة دول من منتخبة

 سياسية لوحدة تفصيمية دراسة
 القارة دول من منتخبة

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 اٌْٙو اٌضبٟٔاِزؾبْ  اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2 12

 

  

االٌمبء  ِٕبلْخ اٌزمبه٠و ِٕبلْخ اٌزمبه٠و  2 13

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

14 2 

 ِٕبلْخ اٌزمبه٠و

االٌمبء  ِٕبلْخ اٌزمبه٠و

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .97

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .98

 Geo 2317 / اٌغغواف١خ اٌيهاػ١خ اٍُ / هِي اٌّموه .99

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .111

 اٌواثغ/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .111

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .112

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .113

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .114

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ػٍٝ ِفَٙٛ اٌغغواف١خ اٌيهاػ١خ -16

 الجغرافية الزراعية وعالقتيا بالعموم األخرى ومنيج البحثاْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -17

 العوامل المؤثرة في اإلنتاج الزراعياْ ٠فُٙ اٌطبٌت  -18

 اْ ٠لهً اٌطبٌت االلب١ٌُ إٌجبر١خ  -19
 ػٍٝ رى٠ٕٛٙباد ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌزوثخ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح  -21
 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ إٌْبٛ اٌيهاػٟ  -21

 الزراعي االنتاج خصائصاْ ٠فُٙ اٌطبٌت  -22

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .58
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 الجغرافية الزراعية وعالقتيا بالعموم األخرى ومنيج البحث رؼو٠ف  -7

 . العوامل المؤثرة في اإلنتاج الزراعي  فُٙ  -8

   الزراعي االنتاج خصائص اٌزؼوف ػٍٝ -9

اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ اٌغغواف١خ اٌقبٕخ  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

ِٙبهح ثغغواف١خ افو٠م١ب, ٚونٌه ِٙبهح ٛوػ االٍئٍخ ٚاالٍزفَبهاد اٌغغواف١خ ؽٛي ِٛا١ٙغ اٌغغواف١خ, 

 اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاٌٖٛه اٌغغواف١خ

 

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

 اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 ل اٌلهاٍخ. . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل3١

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, 

 ٠ُ(.اٌزمٛ

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 كٚه اٌمطبع اٌيهاػ٠ٟم١ُ  -1

   الزراعي االنتاج تنوع  ٠فَو اٍجبة -2

 الزراعة واالنتاج الحيواني تباين االنتاج ٠ؾًٍ  -3

 

  

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 اٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خاٌزطج١م١خ اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2

 

 

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

 رمو٠و عغوافٟ ػٍّٟ اٌيهاػخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ  -1

 ِؼوفخ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٖطٍؾبد اٌغغواف١خ اٌقبٕخ ثبالٔزبط اٌيهاػٟرط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ  -2

 االٔزبط اٌيهاػٟهٍُ فبهٛخ اٌؼبٌُ ِٛٙؾب ػ١ٍٙب اُ٘ ِٕبٛك رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ  -3
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 ث١ٕخ اٌّموه .59

:  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ ِب 

  -٠برٟ:

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌزم١١ُ

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح مفيوم الجغرافية الزراعية مفيوم الجغرافية الزراعية 2 1

 اٌجٕبئٟ

الزراعية وعالقتيا  الجغرافية 2 2
 بالعموم األخرى ومنيج البحث

الجغرافية الزراعية وعالقتيا 
 بالعموم األخرى ومنيج البحث

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

العوامل المؤثرة في اإلنتاج  2 3
 الزراعي

العوامل المؤثرة في اإلنتاج 
 الزراعي

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 :العوامل الطبيعية  2 4
 السطح -1
 المناخ وعناصره-2
 التربة -3
 المياه -4
 البايولوجية-5

 :العوامل الطبيعية 
 السطح -1
 المناخ وعناصره-2
 التربة -3
 المياه -4
 البايولوجية-5

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

  البشرية العوامل 2 5
  العاممة اليد-1
  االجتماعية العوامل-2
  االقتصادية العوامل-3
 الحكومية السياسية العوامل-4

  البشرية العوامل
  العاممة اليد-1
  االجتماعية العوامل-2
  االقتصادية العوامل-3
 الحكومية السياسية العوامل-4

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح الزراعي االنتاج خصائص الزراعي االنتاج خصائص 2 6

 اٌجٕبئٟ

 افزجبه اِزؾبْ اٌْٙو االٚياِزؾبْ  اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 7

 :الزراعي االنتاج انماط 2 8

  المتنقمة الزراعة-1
 الذاتي االكتفاء زراعة-2

 :الزراعي االنتاج انماط

  المتنقمة الزراعة-1
 الذاتي االكتفاء زراعة-2

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

  الواسعة الزراعة-3 2 9
  المختمطة الزراعة-4
 الكثيفة الزراعة-5

 

  الواسعة الزراعة-3
  المختمطة الزراعة-4
 الكثيفة الزراعة-5

 

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .61

 chorley,jma stanly ,a schummand- ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
david 

e.suyden(1984);geomorphology 
Methuen,new York. 

 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .61

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه 2

 

 

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح الزراعي االنتاج الزراعي االنتاج 2 11

 اٌجٕبئٟ

 : النباتي االنتاج انواع 2 11
 الحبوب

 : النباتي االنتاج انواع
 الحبوب

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 القطن 2 12

  السكر قصب

  الخضروات -1

  الحمضيات -2

 التمور

 القطن

  السكر قصب

  الخضروات -3

  الحمضيات -4

 التمور

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

 افزجبه اِزؾبْ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2 13

خصائص الزراعة واالنتاج  2 14
 :الحيواني 

 الزراعة لتطوير عالمية تجارب
 الحيواني واالنتاج

خصائص الزراعة واالنتاج 
 :الحيواني 

 الزراعة لتطوير عالمية تجارب
 الحيواني واالنتاج

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ

15 2 
 
 
 
 
 
 
 

 العربية الزراعية مشاكل
 منيا الحد وطرق ومقوماتيا

 العربية الزراعية مشاكل
 منيا الحد وطرق ومقوماتيا

اٌزم٠ُٛ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ
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 هذرس الوبدة                                                                                

 د. َعرة هحوذ اللهُبٍ                                                                         
 

 ًوىرج وصف الوقرر

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .115

 اٌغغواف١ب     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .116

 Geo2318   /عغواف١خ اٌَىبْ اٍُ / هِي اٌّموه .117

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .118

 اٌواثغ/ اٌضبٟٔ اٌفًٖ / إٌَخ .119

 ٍبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .111

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .111

 أ٘لاف اٌّموه .112

 غغواف١خ اٌَىبْ ِؼوفخ اٌطٍجخ ث -7
 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثقٖبئٔ اٌَىبْ -8
 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثى١ف١خ اٍزقلاَ اٌج١بٔبد اٌَىب١ٔخ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚاٌز١١ّي ث١ٓ اٌج١بٔبد اٌضبثزخ ٚاٌّزؾووخ ٌٍَىبْ  -9
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .62
  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ إٌظوٞ ٌغغواف١خ اٌَىبْ  -1أ

ٌز١ٕٖف اٌج١بٔبد اٌَىب١ٔخ اٌَّزقلِخ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

 ٌنٌه 

اُ٘ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ ٌغغواف١ب  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

 اٌَىبْ
 ٌٍلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛ -4أ

 ٌزؾ١ًٍ ِفَٙٛ ػٍُ اٌل٠ّٛغواف١ب رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٓ ِواؽً رطٛه ػٍُ اٌل٠ّغواف١ب   -6أ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌج١بٔبد اٌضبثزخ ٚاٌّزؾووخ ٌٍَىبْ   – 1ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ رؾ١ًٍ ٚرف١َو ِىٛٔبد ػٍُ اٌل٠ّغواف١ب  – 2ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ و١ف١خ رطج١ك اٌّؼبكالد االؽٖبئ١خ اٌَىب١ٔخ  – 3ة
 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح  -11

 اٍزقلاَ ِقزجو اٌغغواف١خ(اٌؼوٗ اٌؼٍّٟ )  -12
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ اٌّٖبكه كهاٍخ عغواف١خ اٌَىبْ -13
 اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  -14
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ ِؾلكح  -9

 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعت اٌج١زٟ ٚاٌّْبهوبد اٌٖف١خ  -11
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثؤٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ٚ ِمب١ٌٗ  -11

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ ػٍُ اٌل٠ّغواف١ب -1ط

 اْ ٠فوق ث١ٓ ػٍُ اٌل٠ّغواف١ب ٚعغواف١خ اٌَىبْ  .-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌغغواف١١ٓ اٌّْٙٛه٠ٓ فٟ ِغبي عغواف١خ اٌَىبْ -3ط

  ٠فَو اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ اٌّضوح ػٍٝ اٌزٛى٠غ اٌَىبٟٔ    -4ط
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد  -11

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  -11
 ٛو٠مخ اٌّؾبوبٖ  -12
 ٛو٠مخ االٍزغٛاة -13
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط  -11

 وزبثخ ثؾٛس ػٓ ثؼ٘ اٌلٚي ِزّٕٚخ ٌلهاٍبد ٍىب١ٔخ ِزٕٛػخ ٌجؼ٘ اٌلٚي -12
 اِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١ٗ  -13
 gisافزجبهاد ػ١ٍّخ فٟ ِقزجو  -14

 

 

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

 اٌْقٖٟ (.

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح  -1ك

 رْى١ً ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ ٚؽً ثؼ٘ اٌَّبئً االؽٖبئ١خ ػٓ ٚف١بد االٛفبي  -2ك

االفبكح ِٓ ِؤٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌَىبْ ٚاٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ ٌي٠بكح ِؼبهف  -3ك

 اٌطٍجخ ٚر٠ٕٛؼٙب 

    االفبكح ِٓ ِواوي اٌزقط١ٜ  ِٚٓ اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌالؽٖبء اٌزبثغ ٌٛىاهح اٌزقط١ٜ   -4ك



الصفحت   

215 
 

  

 ث١ٕخ اٌّموه .63

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

: رّى١ٓ اٌّطٍٛثخ

 اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

عغواف١خ اٌَىبْ ٚػٍُ  2 1

 اٌل٠ّغواف١ب 
ِفَٙٛ عغواف١خ اٌَىبْ  

/ ربه٠ـ رطٛهٖ / 

 ا١ّ٘زٗ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌزؼلاك اٌَىبٟٔ ٚٛوق  9 2

 اعواءٖ 
ر١ٕٖف اٌزؼلاكاد 

اٌَىب١ٔخ ٚاٌّؼب١٠و 

اٌَّزقلِخ فٟ 

 اٌز١ٕٖف

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌّىٛٔبد االٍب١ٍخ  9 3

 ٌالٍزّبهح اٌزؼلاك
ِىٛٔبد اٍزّبهح 

 اٌزؼلاك 
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

فٖبئٔ اٌزؼلاك  9 4

ٚاٌَّؼ ثبٌؼ١ٕخ 

ٚاٌَغالد اٌؾ٠ٛ١خ 

 ٌٍَىبْ 

و١م١خ اٍزقواط 

اٌقٖبئٔ االعزّبػ١خ 

ٌٍّغزّغ ِٓ اٍزّبهح 

 اٌزؼلاك

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

إٌّبٛك اٌّيكؽّخ  2 5

 ثبٌَىبْ
اُ٘ إٌّبٛك اٌزٟ 

رْٙل اوزظبظ ٍىبٟٔ 

وج١و ػٍٝ َِزٜٛ 

 اٌؼبٌُ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

6 2 

 

إٌّبٛك اٌّزقٍقٍخ 

 ثبٌَىبْ 
االٍجبة اٌطج١ؼ١خ 

ٚاٌجْو٠خ ٌزقٍقً 

 اٌَىبْ 

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ 2 7

اٌىضبفخ اٌؾَبث١خ  2 8

 ٚاٌف١ي٠ٌٛٛع١خ 
لٛا١ٔٓ اٌىضبفخ ٚاِىب١ٔخ 

 رطج١مٙب
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

رؼو٠ف ِفَٙٛ اٌمبه٠خ  اٌمبه٠خ ٚاٌغيه٠خ  2 9

ٚاٌغيه٠خ ِٓ ٚعٙخ 

 ٔظو عغواف١خ اٌَىبْ 

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ  9 11

 اٌقٖٛثخ  
اٌفوق ث١ٓ اٌقٖٛثخ 

 ٚاٌٛفبح 
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌقٖٛثخ ِٚمب١٠ٌ  2 11

 اٌقٖٛثخ
اٍزقلاَ اٌّؼبكالد 

 اٌقبٕخ ثبٌقٖٛثخ 
 ثٕبئٟ  ِؾبٙوح

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ 2 12

اٌٛف١بد ِٚمب١٠ٌ  2 13

 اٌٛف١بد 
اٌزؼو٠ف ثبٌٛفبح 

ٚرؾل٠ل اُ٘ ِمب١٠ٌ 

 اٌٛف١بد 

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌٙوَ اٌَىبٟٔ  2 14

 ٚأٛاػٗ 
اٌزّوً ػٍٝ هٍُ 

 اٌٙوَ اٌَىبٟٔ 
 ثٕبئٟ  ِؾبٙوح

ارغب٘بد ؽل٠ضخ فٟ  2 15

رؾل٠ل إًٌَ ٚرٕظ١ُ 

رؾل٠ل اُ٘ ٍٚبئً 

 رؾل٠ل إًٌَ 
 ثٕبئٟ ِؾبٙوح 
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 االٍوح 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .64

 الكتب ادلنهجية ...  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

جغرافية السكاف للدكتور عبد علي اخلفاؼ .... وجغرافية السكاف للدكتور  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 عبد سلور الرػلاين

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 تقارير منظمة اليونسكو العادلية ... تقارير منظمة االمم ادلتحدة 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 منتد  اجلغرافيُت العرب 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .65

 االٌزياَ ثبٌمطبػ١خ  
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 ادلرحلة الثالثة
 وصف المقرر

مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان  يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً 
 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛ التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 
 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية 

  /  قسم الجغرافيةمواد ثقافية /  المركزالقسم العلمي 

 العربية العامة اسم / رمز المقرر /Univ3112 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الخامس/ الثالثة الفصل / السنة 

 )ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي 

 0/01/9109 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تزويد الطلبة بمجموعة من القواعد النحوية. -1

 تنمية المهارات الكتابية لدى الطلبة ورسم الحروف رسماً صحيحاً. -2

 والعمل على تصويبها.اكساب الطلبة القدرة على تقويم أنفسهم ذاتياَ وذلك بتدريبهم على اكتشاف أخطائهم  -3

 تمكين الطلبة من معرفة مهارات الفهم واالفهام والتعبير عن تأثرىم بالمواقف المختلفة باستعمال القواعد النحوية. -4

 تمكين الطلبة من معرفة خصائص ومميزات االدب اإلسالمي واالموي واغراضهما. -5

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداف المعرفية -أ
 المعرفة والفهم -0أ
 تمكين الطلبة من معرفة القواعد النحوية وحسن تطبيقها.  -9أ
 تعويد الطلبة على االنتباه واالصغاء والمتابعة.  -3أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باستعمال عالمات الترقيم. -4أ
 .  تمكين الطلبة من الكتابة السريعة لضروراتها وحسن استعمال القواعد النحوية.5أ 

 .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في موضوعات االدب اإلسالمي و االموي.6أ  
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  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 
 ع.مهارات في تطبيق وحل التمرينات المتعلقة بالموضو  – 0ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -1
 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -9
 طريقة التعلم الذاتي. -3

 طرائق التقييم      

  .ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة1
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية.9
 تقارير عن المادة الدراسية.ـ تكليف الطلبة بإنجاز 3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية.4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية. -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -1
 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -9
 طريقة التعلم الذاتي. -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات اليومية والشهرية -1
 الواجبات البيتية واعداد التقارير الخاصة بالموضوعات. -9

 .( المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 والمصطلحات. مهارات استخدام المراجع -0د
 مهارات في جمع المعلومات حول الموضوعات وتحليلها. -9د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن كل الموضوع. -3د

 
 بنية المقرر

 الساعات األسبوع
 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 9-النحو 0
بصورة مفهوم المنصوبات  تعلم

عامة واسم ان واخواتها بصورة 
الشرح والتوضيح باستعمال  اسم ان واخواتها 

 المناقشة واالستجواب
 التقويم البنائي
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 خاصة

9 

مفهوم المنصوبات بصورة  تعلم 9-النحو
عامة وخبر كان واخواتها بصورة 

 خاصة

الشرح والتوضيح باستعمال  خبر كان واخواتها 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

3 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  9-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد 

الشرح والتوضيح باستعمال  المفعول بو 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

4 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  9-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول المطلق 
 والمفعول فيو 

الشرح والتوضيح باستعمال 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

5 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  9-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول ألجلو والمفعول 
 معو 

الشرح والتوضيح باستعمال 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

 امتحان الشهر االول 9-النحو 6

7 

 9-االدب
معرفة االدب اإلسالمي واالموي 

 منزلتو وأبرز اغراضو

دراسة االدب اإلسالمي 
وابرز -واالموي منزلتو

 اغراضو

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

8 
تحليل وحفظ خطبة الرسول الكريم  9-االدب

 )ص( في حجة الوداع 

الرسول الكريم خطبة 
 )ص( في حجة الوداع

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

9 
معرفة حياة الشاعر كعب بن زىير  9-االدب

 ابيات(  10) مع حفظ

كعب بن زىير من قصيدة 
 )البردة( 

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

01 

معرفة حياة الشاعر الفرزدق  9-االدب
 01وتحليل  قصيدتو مع حفظ)

 ابيات(  

المحاضرة مصحوبة  من نقائض الفرزدق 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

00 
تعليم ومعرفة قواعد كتابة الهمزة  9-االمالء

 المتوسطة والمتطرفة 

قواعد كتابة الهمزة 
 المتوسطة والمتطرفة 

 ويم البنائيالتق الشرح والتوضيح 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح عالمات الترقيم تعليم ومعرفة قواعد الترقيم 9-االمالء 09

03 
تعليم ومعرفة كتابة التاء المربوطة  9-االمالء

 والمبسوطة

التاء المربوطة والتاء 
 المبسوطة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

04 
 التنوين معمعرفة كيفية كتابة  9-االمالء

 التدريب عليها

 التدريب على كتابة

 مواضع التنوين

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 امتحان الشهر الثاني 9-االمالء 05

 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
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 الدين عبد الحميدمحمد محي  -شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 أبو ىشام نعوم جرجيس زرازير -االمالء الفريد -9

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

-االستفادة من المصادر التي تتعلق بموضوعات العربية العامة )نحو
 امالء(-ادب

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
.... 

 االستفادة من مواقع االنترنت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .1

 االلتزام بالقطاعية  
 
 
 
 

 مدرس المادة           
 م. أيمن عبد العزيز كاظم    
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 وصف المقرر
ادلتاحة. والبد من  التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصو  من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم 

 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم اجلغرافية / تربوية مواد ادلركز/ القسم العلمي 

  مناىج حبث ادلقرررمز / اسم /Coll 3209 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل 

  ساعة 45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
1/13/2119 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 العلم والبحث العلمي  تعلم .1

 :مشكلة البحث وفرضياتو   تعلم  .2

 أفراد الدراسة  تعلم -3

 .أدوات مجع البيانات  تعلم -4

 .إعداد تقرير البحث  تعلم -5

 .ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم -6
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 تلخيص رسالة ماجستَت أو دكتوراه من قبل الطلبة  تعلم -7

 
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

 مراحل التوصل إىل ادلعرفة  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم   -1أ
 ماىية العلم ، أىداؼ العلم ، خصائص البحث . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  -2أ

 مراجعة األدبيات ادلتصلة مبشكلة البحث.دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف    -أ3

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ادلكتبات والبحث العلمي.  -4أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف البحث الًتبوي وخطواتو. – 1ب

 مصادر احلصوؿ على ادلشكلة. مهارات تتعلق  -2ب

 أدوات مجع البيانات. مهارات تتعلق   -3ب
 مهارات يف اعداد تقرير البحث -4ب

 .مهارات يف تلخيص رسالة ماجستَت أو دكتوراه من قبل الطلبة -5ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .ة وتطبيقاهتا احلياتية اف يدرؾ اعلية دراسة ادلاد -1ج

 يدرؾ اعلية االعتبارات األخالقية يف البحث الًتبوي -2ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
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 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  ات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوعمهار  5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 .مراحل التوصل إىل ادلعرفة تعلم 3

تعلم ماىية العلم ، أىداؼ العلم 
 ، خصائص البحث .

 تعلم البحث الًتبوي وخطواتو.

تعلم االعتبارات األخالقية يف 
 البحث الًتبوي.

 العلم والبحث العلمي 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح

2 

 :تصنيف البحوث تعلم 3

 البحث الوصفي.

 البحث التجرييب.

 البحث التارؼلي

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح العلم والبحث العلمي 

3 

مصادر احلصوؿ على   تعلم 3
 .ادلشكلة

 قواعد صياغة ادلشكلة.
 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح مشكلة البحث وفرضياتو:

4 

 .متغَتات البحث  تعلم 3

 فرضيات البحث.

مراجعة األدبيات 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح مشكلة البحث وفرضياتو:
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ادلتصلة مبشكلة 
 .البحث

5 

 االستبياف.  تعلم اجراء 3

 ادلقابلة

 التقومي البنائي عرض ظلوذج أفراد الدراسة 

6 
 ادلالحظة.  تعلم 3

 

 التقومي البنائي احملاضرة أفراد الدراسة 

 امتحاف الشهر االوؿ اختبارات موضوعية ومقالية 3 7

 التقومي البنائي احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 8

 التقومي البنائي احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 9

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات والبحث العلمي ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم 3 13

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات والبحث العلمي ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم 3 11

12 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 الطلبة.دكتوراه من قبل 

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي احملاضرة

13 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي احملاضرة

14 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي عرض ظلوذج

 ومقالية   امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية 3 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

البحث مقدمة في منهج ,ـ2008يونس كرو، العزاوي،رحيم  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 للطباعة والنشر،عماف،األردف. ،دار دجلة1ط,العلمي

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 ـ1990حسُت،   الرمحن،أنور وعبد داود، عزيز حنا, 

، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مناىج البحث الًتبوي
 اعة والنشر، جامعة بغداد، العراؽ.دار احلكمة للطب

 اي موقع يتعلق بالبحوث التربوية  ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية
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  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية 

 اجلغرافيةقسم / مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  تقنيات تربوية رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 3210 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل  

 (31) (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية أىداؼ ادلقرر 

 ان ٌكون الطالب ملما بالمعلومات االتٌة وان تتكون لدٌه مهارات استخدامها فً المشكالت الحٌاتٌة: اهداف المقرر9 – 

 اهمٌة الوسائل والتقنٌات التربوٌة ،مفهومها وفوائدها

 تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة

 دور نظرٌة االتصال فً تطور مفهوم التقنٌات

 الوسائل والتقنٌات السمعٌة)التسجٌالت الصوتٌة، االذاعة المدرسٌة، مختبرات تشمل  -بعض الوسائل والتقنٌات التربوٌة
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 اللغة، الرادٌو(

 )،التقنٌات البصرٌة )اللوحات، السبورات، المصورات ،الخرائط، الكرة االرضٌة، المخططات، الشرائح ،الشفافٌات 

  ،الفٌدٌو، السٌنما التعلٌمً؟،االتصال عن بعد، الدائرة التقنٌات السمعٌة البصرٌة )االفالم بأنواعها، التلفزٌون التربوي
 التلفزٌونٌة المغلقة

 االقمار الصناعٌة واالنترنٌت.

 تصمٌم التعلٌم  – مهارات تقنٌة فً التعلم والتدرٌب- 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

  :المعرفة والفهم -أ
 التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة النبوٌة/ان ٌدرك الطالب معنى التقنٌات -1

 اف يعرؼ الطالب اعلية التقنيا ت الًتبوية وفوائدىا -2

 ان ٌعرف الطالب كٌف ٌستخدم التقنٌات التربوٌة كوٌسلة مساعدة فً التعلٌم -3

 اف يعرؼ الطالب تطور التقنيات الًتبوية -4

 التقنٌات التربوٌة من حٌث اصنافها)سمعٌة، بصرٌة، سمعٌة بصرٌة(ان ٌمٌز الطالب بٌن  -5

 ان ٌعرف الطالب نظرٌة االتصال ودورها فً عملٌة التعلم  -6

 ان ٌعرف الطالب استخدام االنترنٌت فً المساعدة على الحصول على المعلومات . -7

 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة عمل االقمار الصناعٌة فً نقل المعرفة -8

 ٌعرف الطالب كٌفٌة استعمل التقنٌات التربوٌة عند تطبٌقه فً مجاله العملً ان -9

 الخاصة بالموضوع المهاراتية األهداف  -ب 

 ان تتكون لدى الطلبة مهارات استخدام التقنٌات التربوٌة بجمٌع انواعها ومستوٌاتها فً المجاالت االتٌة/: 
 معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة النبوٌة/  -1 
 ٌعرف الطالب اهمٌة التقنٌا ت التربوٌة وفوائدها   -2

 يعرؼ الطالب كيف يستخدـ التقنيات الًتبوية كويسلة مساعدة يف التعليم  -3

 (مسعية، بصرية، مسعية بصرية)فهاؽليز الطالب بُت التقنيات الًتبوية من حيث اصنا   -4

 يعرؼ الطالب نظرية االتصاؿ ودورىا يف عملية التعلم    -5

 .اف يعرؼ الطالب استخداـ االنًتنيت يف ادلساعدة على احلصوؿ على ادلعلومات  -6

 اف يعرؼ الطالب كيفية عمل االقمار الصناعية يف نقل ادلعرفة -7
  

 طرائق التعليم والتعلم      *

 ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتعرٌف بالتقنٌات التربوٌة، حٌث تتم تعلٌم التقنٌات التربوٌة بشكل          مباشر معزز   1-
 .لمرحلة التعلٌم االساس ا عن كٌفٌة استخدامها فً تدرٌس باالمثلة

 ستعانة بمصادر المعلومات         سابقة الذكر.تهٌئة المحاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد فً المقرر الدراسً عن طرٌق اال-2  
 ابالغ الطلبة بموضوع المحاضرة الالحقة للتهٌئة.-3  
 ٌقدم الطلبة اوراق تخص موضوعا او اكثر من مواضٌع قٌد الدرس.-4  

 
 
 

 طرائق التقييم      *
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 الدراسً ونهاٌته.؟ تأتً ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقر الدراسً التً تحصل اثناء الفصل 
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة    -ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     *

ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتقنٌات التربوٌة حٌث تتم تعلٌم المهارات الخاصة بالتقنٌات التربوٌة من خالل استعمالها 
خاللها واستخدامها لنقل المعرفة الى التالمٌذ بصورة مشوقة وتشغٌلها ومعرفة خصائصها وسماتها وكٌفٌة العرض من 

 . وتضامنٌة مع المقرر الدراسٌة
 
 

 طرائق التقييم    *

 اثناء ونهاٌة الفصل الدراسً التٌتحصل ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقرر الدراسً تاتً 
 

 
 

  .(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات  -د 
 توظٌف التقنٌات التربوٌة فً تعلٌم المعرفة لدى تالمٌذ مرحلة التعلٌم االساس-1

 استخدام التقنٌات التربوٌة فً اعطاء امثلة من خاللها ٌتم تعلم مهارات تناولها المقرر الدراسً-2

 تقٌٌم مدى اكتساب التالمٌذ فً التعلٌم االساس لمهارات تعلم االجهزة الحدٌثة  -3

 بناء اختبارات م خالل استخدام التقنٌات التربوٌة خاصة بموضوع الحاسبوب  وكٌفٌة تناولها بصورة مشوقة للتالمٌذ. -4

 

 بنٌة المقرر 

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم الموضوعاسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

تعرٌف الوسائل والتقنٌات  2 1
التربوٌة. وجودها والتعرٌف 

 بها بالقران والسنة المطهرة

 التعلٌمٌة،اول تعرٌف الوسائل
 وسٌلة تعلٌمٌة فً القران

المناقشة 
 واالستجواب

 تقوٌم بنائً

اهمٌة الوسائل والتقنٌات  2 2
 التربوٌة

الوسائل التقنٌة فً استمال  اهٌة
 التعلٌم

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب كٌف تطورت الوسائل التعلٌمٌة تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة 2 3

دور نظرٌة االتصال  فً  2 4
 مفهوم التقنٌات التربوٌة

نظرٌة االتصال ودورها فً 
 عملٌة التعلم

 بنائًتقوٌم  مناقشة واستجواب

بعض الوسائل والتقنٌات  2 5
 التربوٌة

تصنٌف الوسائل والتقنٌات 
 التربوٌة

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً --------- اسئلة من المادة المقررة امتحان شهري 2 6

 باالذن الوسائل التً تسمع الوسائل والتقنٌات السمعٌة 2 7
 استخدام حاسة السمع

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الوسائل التً ٌتم العرض لترى  الوسائل والتقنٌات البصرٌة 2 8
بالعٌن أي استخدام حاسة 

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب
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 البصر

الوسائل والتقنٌات السمعٌة  2 9
 البصرٌة

 الوسائل التً تكون سمعٌة
وبصرٌة أي استخدام حاستً 

 السمع والبصر

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الصناعٌة  باالقمار تعرٌف االقمار الصناعٌة وعملها 2 11
 وكٌفٌة عملها

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

وشبكة  بالنترنٌت التعرف االنترنٌت 2 11
المعلومات الدولٌة وكٌفٌة 

الدخول له والبحث واٌصال 
 المعلومات

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب البرنامج التعلٌمًكٌفٌة تصمٌم  تصمٌم التعلٌم 2 12

البٌئة المحلٌة وتصمٌم التقنٌات  2 13
 التربوٌة

كٌفٌة تصمٌم التقنٌات التربوٌة 
 من البٌئة المحلٌة

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

عرض االجهزة امام  بعض اجهزة العرض 2 14
 الطلبةوتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

عرض االجهزة امام الطلبة  اجهزة العرضبعض  2 15
 وتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

 البنٌة التحتٌة 

ٌوجد كتاب منهجً معتمد وقرر للتدرٌس لكن ٌتم االعتماد  ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
العلمٌة  للدمادة على مصادر  متنوعة تغطً الجانب النظري

 المقررة

ماجستير طرائق تدريس ومدرس  الكريطي رياض كاظم عزوز ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  2
بكلية التربية  –التقنيات التربوية في قسم التربية الخاصة 

جامعة بابل كتاب حمل عنوان )التقنيات التربوية  –االساسية 
رؤية منهجية معاصرة ( صدر عن مكتبة العالمة الحلي للنشر 

ي بابل بطبعته االولى ودار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ف
 عمان –والتوزيع في المملكة االردنية الهاشمية 

 

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

العلمٌة التً تتناول جزء او اكثر  واالبحوث الكتب والدورٌات
 من المادة الدراسٌة

ب ـ المراجع االلكترونٌة، مواقع االنترنٌت 
.... 

جمٌع المراجع التً تخص التقنٌات التربوٌة ولها عالقة 
 بموضوع المادة المقررة

 
  ًخطة تطوٌر المقرر الدراس 
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 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم اجلغرافية/ مواد تربوية ادلركز/   القسم العلمي    

  القياس والتقومي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3211 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ السادس السنة/ الفصل 

 ساعو 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2119  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 ٌهذف هذا المقزر الى مساعذج الطلثح فً تحقٍك االتً:

 
 والفزق تٍنهما.ادراك المعنى العلمً لمفهىمً القٍاس والتقىٌم  -1
 التعزف على اهمٍح التقىٌم والتعزف على اهم مجاالته وخطىاته وانىاعه. -2
 اكساب الطلثح المهارج فً اعذاد انىاع االختثاراخ المختلفح.-3

 اكساب الطلثح المهارج التطثٍقٍح ألساسٍاخ االحصاء فً القٍاس والتقىٌم التزتىي -4
 واستخذامها تما ٌناسة جىانة المتعلم المختلفحتعزٌف الطلثح تأدواخ التقىٌم  -5

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو القياس والتقومي -1أ

 .الشخصية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات  -2أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات الشفوية والتحريرية  -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات ادلوضوعية وادلقالية -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لكيفية اعداد االختبارات  -5أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لكيفية اعداد اخلارطة االختبارية   -6أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .مهارات خاصة يف التمييز بُت مفاىيم القياس والتقومي – 1ب

 .مهارات يف كيفية اعداد جدوؿ ادلواصفات او اخلارطة االختبارية – 2ب

 .يف اختيار االختبار ادلناسب لقياس مد  حتقيق االىداؼ ادلوضوعةمهارات  – 3ب

 .مهارات يف اعداد رلموعو من االىداؼ السلوكية    -4ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االستجواب وادلناقشة 

 .مطالبة الطلبة باعداد ظلاذج من اختبارات  موضوعية ومقالية

 
 

  طرائق التقييم     

 يومية وشهرية وفصليةاختبارات.  

تنفيذ درس مصغر اماـ الطلبة. 

اختبارات عملية يف عمل ظلاذج الختبارات موضوعية ومقالية. 

 
 
 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 .تنمية اجتاه الطلبة ضلو استخداـ ادلستحدثات والتطورات يف طرائق التدريس -1ج

 .فسيةالتواصل مع تطورات العلـو الًتبوية والن -2ج

 .تنمية اجتاه الطلبة ضلو مهنة التعليم -3ج

   -4ج
  

  طرائق التعليم والتعلم    

 العصف الذىٍت

 طريقة حل ادلشكالت
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 التعليم ادلربمج

 
 

  طرائق التقييم   

 االختبارات اليومية والشهرية

 (.التطبيق)االختبارات العملية 
 

  .(ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .مهارة استخداـ ادلصادر احلديثة -1د

 .مهارة االفادة من اخر ادلستجدات على الساحة الًتبوية -2د

 مهارة اداء درس عملي اماـ الطلبة -3د

 .  مهارة اعداد اختبار وفق االسس العلمية -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

القدرة على تعريف  وفهم  ساعات 3 االوؿ
 والعالقو التقومي والقياس

 بينهما

 -التقويم مفهومو انواعو مجاالتو

القياس مفهومو خصائصو والعالقة - 
 بينو وبين التقويم

طريقة احملاضرة 
 واالستجواب

  االختبار اليومي

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثاين
 خطوات بناء االختبارات  وفهم

اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 تحديد اىمية االىداف السلوكية

 انواع االختبارات والمقاييس  

  التربويةوالنفسية

 خطوات بناء االختبارات

اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 تحديد اىمية االىداف السلوكية

 

ادلشاركة الصفية  التعلم التعاوين
 اليومية

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثالث
اسس تحديد فقرات    وفهم

 االختبارات/توزيع فقرات

ضوء اوزان االىداف  االختبارفي
 والمحتوى الدراسي

اسس تحديد فقرات 
 االختبارفي االختبارات/توزيع فقرات

اوزان االىداف والمحتوى ضوء 
 .الدراسي

االىداف السلوكية تعريفها خصائصها 
 مستوياتو

االلقاء  
االستجواب 

 ادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 
 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3  الرابع
انواع فقرات االختبار   وفهم

 خصائصها اسس صياغتها  

 انواع فقرات االختبار خصائصها اسس
 صياغتو

ادلشاركة الصفية  ادلناقشة اجلماعية
يف حتضَت 
 احملاضرة

  دتكُت الطلبة من معرفة وفهم ساعات 3 اخلامس
 االختباروانواعها صياغة فقرات 

 االختباروانواعها صياغة فقرات

 اسس ترتيب الفقرات

 مبادئ تطبيق االختبار

ادلشاركة الصفية  احملاضرة
يف حتضَت 
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 اسس ترتيب الفقرات

 مبادئ تطبيق االختبار
 احملاضرة

   امتحــان شهـــري  ساعات 3 السادس

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 السابع
الصدق تعريفو انواعو    وفهم

الثبات      استخراج اليات الصدق
 تعريفو خصائصو

الصدق تعريفو انواعو استخراج اليات 
 الثبات تعريفو خصائصو     الصدق

ادلشاركة الصفية  وادلاقشة االلقاء
يف حتضَت 
 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثامن
 االختبارات الشفوية   وفهم

االلقاء  االختبارات الشفوية
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 
 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 التاسع
اختبارات الذكاء تعريفها    وفهم
 انواعها

االلقاء  اختبارات الذكاء تعريفها انواعها
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
 حتضَت احملاضرة يف

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 العاشر
مقاييس الشخصية    وفهم

 والميول

االلقاء  مقاييس الشخصية والميول
واالستجواب 

 وادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 
 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 احلادي عشر
الال  ادوات القياس   وفهم

 اختبارية

االلقاء  الال اختبارية ادوات القياس
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 
 احملاضرة

   امتحان شهري  ساعات 3 الثاين عشر

 البنية التحتية  

 -  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

         عبد الواحد حميد الكبيسي ا.د (المدرسية)اسس بناء وتحليل اسئلتها االحصيلية االختبارات (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 ىادي مشعان ربيع ا.د

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 والتزتىي,رمزٌح التقىٌم والقٍاس النفسً

  الغزٌة

القٍاس والتقىٌم التزتىي للطالة الجامعً مثادئ 

 اتى لثذج العزتً,سثع والمعلم

 عدد من ادلواقع الًتبوية .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

   
 .العمل على تزويد الكلية باحدث ادلصادر وادلراجع يف العلـو الًتبوية والنفسية وطرائق التدريس 
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 .اضافة اىل تزويد القاعات الدراسية بادلستحداث التكنولوجية 

 .جتهيز القاعات الدراسية من حيث احلجم واالثاث  لتنفيذ طرائق التدريس احلديثة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

يوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد حقق 
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 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؤٍَخ  .113

 لَُ اٌغغواف١خِٛاك روث٠ٛخ/  اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .114

 ٛوائك رله٠ٌ ػبِخ اٍُ / هِي اٌّموه .115

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .116

 اٌَبكً/ صبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .117

 ٍبػخ 31 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .118

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .119

 اٌّموهأ٘لاف  .121

 .معرفة الطلبة مبفهـو طرائق التدريس1    

 .معرفة الطلبة باعلية طرائق التدريس2

 .التعرؼ على اىم الطرائق الشائعة االستخداـ3

 .التعرؼ على اىم االجتاىات وادلستحدثات يف طرائق التدريس4

 .التعرؼ على طرائق التدريس من اجل التمكن واالبداع5

 بتنويع التدريس واسًتاتيجياتو.معرفة الطلبة 6

 

 

 

 ؛االستفادة القصو  من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .66
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ ٛوائك اٌزله٠ٌ-1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ اٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ -2أ

 اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ اٍب١ٌت اٌزله٠ٌرّى١ٓ   -3أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ ٛوائك اٌزله٠ٌ اٌْبئؼخ االٍزقلاَ -4أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ ر٠ٕٛغ اٌزله٠ٌ  -5أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ االرغب٘بد ٚاٌَّزؾلصبد فٟ ٛوائك   -6أ

 اٌزله٠ٌ 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌطوائك– 1ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ رؾ١ًٍ ٚرف١َو وً ٛو٠مخ ِٓ ؽ١ش اال٠غبث١بد ٚاٌٍَج١بد – 2ة

 فٟ و١ف١خ افز١به اٌطو٠مخ االفًٚ ٌٍزله٠ٌ ِٙبهاد – 3ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ و١ف١خ كِظ اوضو ِٓ ٛو٠مخ فٟ اٌلهً اٌٛاؽل    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 .االٌمبء اٌّؾبٙوح1

 .االٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ2

 .ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثىزبثخ فطخ كهً ١ِٛ٠خ3

 .ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثؤػلاك كهً ِٖغو ٚرمل4ّٗ٠

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 .افزجبهاد ١ِٛ٠خ ّٚٙو٠خ ٚف١ٍٖخ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ1

 .االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ فٟ وزبثخ فطخ كهً ١ِٛ٠خ 2

 .رٕف١ن كهً ِٖغو ٌٍطبٌت اِبَ ىِالء3ٖ

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ  هٚػ اٌزطٛه اٌزغل٠ل-1ط

 فٟ ٛوائك اٌزله٠ٌِزبثؼخ افو اٌَّزؾلصبد ٚاٌزطٛهاد  -2ط

 ِٛاوجخ اٍزقلاَ اٌزم١ٕخ فٟ اٌزؼ١ٍُ-3ط

 اٌزٛإً ِغ رطٛهاد اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ إٌف١َخ اٌؼب١ٌّخ  -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد

 اٌزؼ١ٍُ اٌّجوِظ
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد  اٌزؾو٠و٠خ 

 اٌؼ١ٍّخ)اٌزطج١ك(االفزجبهاد 

 

 

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

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزطٛهح-1ك

 االفبكح ِٓ اٌزم١ٕخ  فٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ-2ك

 -3ك

    -4ك



الصفحت   

228 
 

  

 ث١ٕخ اٌّموه .67

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 االٚي

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

ٛوائك اٌزله٠ٌ 

ِٕٚب٘غٙب ٚاٌؾبعخ 

 ا١ٌٙب

ٛوائك اٌزله٠ٌ 

ٛج١ؼزٙب ِٕٚب٘غٙب 

 ٚاٌؾبعخ ا١ٌٙب

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌؼٕبٕو 

 االٍب١ٍخ فٟ اٌزله٠ٌ

اٌؼٕبٕو االٍب١ٍخ فٟ 

 رله٠ٌ إٌّب٘ظ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٌش

ِؼوفخ ٚفُٙ  اٌطو٠مخ 

اٌزله١َ٠خ إٌّبٍجخ 

ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ 

 افز١به٘ب ٚاٌزم٠ُٛ

 ٚاٌّزبثؼخ

اٌطو٠مخ اٌزله١َ٠خ 

إٌّبٍجخ ٚاٌؼٛاًِ 

اٌّؤصوح فٟ افز١به٘ب 

 ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌّزبثؼخ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌواثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

 ٛو٠مخ االٌمبء ٚ

ٕٛه٘ب ِٚيا٠ب٘ب 

 ٚػ١ٛثٙب

 ٛو٠مخ االٌمبء

االٌمبئ١خ ٕٛه اٌطولخ 

ِٚيا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب 

 ٚاٍجبة رف١ٍٚٙب

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌقبٌِ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ  

 إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ

 إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ

 ِيا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبكً

ِؼوفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

ٛو٠ك االٍزمواء 

 ٚاٌم١بً

ٛو٠مخ االٍزمواء 

ٚاٌم١بً فطٛارٙب 

 ٚاٌّيا٠ب ٚاٌؼ١ٛة

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

 االٍزغٛاة اٌؾٟ

االٍزغٛاة ٛو٠مخ  

اٌؾٟ ٚأٛاع االٍئٍخ 

 اٌٖف١خ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح 

اِزؾبٔبد 
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 ١ِٛ٠خ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

رؼ١ٍُ اٌفو٠ك ِٚفَٙٛ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌّجوِظ

رؼ١ٍُ اٌفو٠ك ٚاٌزؼ١ٍُ 

 اٌّجوِظ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ  اٌزؼ١ٍُ 

اٌّٖغو ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ثبٌّواٍٍخ

اٌزؼ١ٍُ اٌّٖغو 

 ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌّواٍٍخ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

 ٚرطجك ػٍّٟ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌؼبّو

اٌزقط١ٜ ِؼوفخ ٚفُٙ  

 ٌٍزله٠ٌ

 االٌمبء  اٌزقط١ٜ ٌٍزله٠ٌ

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

 ٚرطجك ػٍّٟ

اٌؾبكٞ 

 ػْو

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ  ِفَٙٛ 

ر٠ٕٛغ اٌزله٠ٌ 

ٚاالٌٍ إٌف١َخ 

ٚاٌزوث٠ٛخ ٌز٠ٕٛغ 

 اٌزله٠ٌ

ِفَٙٛ ر٠ٕٛغ اٌزله٠ٌ 

ٚاالٌٍ إٌف١َخ 

ٌز٠ٕٛغ ٚاٌزوث٠ٛخ 

 اٌزله٠ٌ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ ػْو

 ِؼوفخ ٚفُٙ

ِٙبهاد ِّٙخ ٌزطج١ك 

اٍزوار١غ١خ ر٠ٕٛغ 

 اٌزله٠ٌ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

ٚاِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٌش ػْو

ِؼوفخ ٚفُٙ  ِٙبهاد 

ِّٙخ ٌزطج١ك 

اٍزوار١غ١خ ر٠ٕٛغ 

 اٌزله٠ٌ

ٛو٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌواثغ ػْو

ِؼوفخ ٚفُٙ  ٛو٠مخ 

 ٌؼت اٌلٚه

 االٌمبء  ٛو٠مخ ٌؼت اٌلٚه

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .68

 

 احدث ادلؤلفات يف طرائق واسًتاتيجيات التدريس ومبا يغطي ادلفردات ادلقررة ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 د.داود ماىر  زلمد ورليد مهدي زلمد: اساسيات يف طرائق التدريس العامة ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 شاكر االمُت:  طرائق التدريس العامة للمواد االجتماعية

 احليلة: طرائق التدريس واسًتاتيجياتو

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .69

 اٌزله٠ٌري٠ٚل اٌى١ٍخ ثبؽلس اٌّٖبكه فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚٛوائك   

 رٛف١و ِلهٍخ ٌزله٠ت اٌطبٌت)اٌّؼٍُ( رؾذ اّواف االٍزبم اٌّْوف

 

 

 

 
 

 

 

 

 ٚرطجك ػٍّٟ

اٌقبٌِ 

 ػْو

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ  ٛو٠مخ 

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘

ٛو٠مخ اٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

 ٚرطجك ػٍّٟ
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 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .121

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .122

 Geo 3320/ عغواف١خ اٌؼواق اٍُ / هِي اٌّموه .123

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .124

 اٌقبٌِ/ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .125

 ٍبػخ   45= 15*3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .126

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .127

 

 أ٘لاف اٌّموه .128
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ اثوى ِٛٙٛػبد عغواف١خ اٌؼواق ٚفّٙٙب ثْىً كل١ك . -1

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ اٍجبة ْٔٛء عغواف١خ اٌؼواق   -2

 رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼزّلح فٟ رله٠ٌ اٌّبكح  -3

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؾ١ًٍ اُ٘ اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ اٌّٛعٛكح فٟ اٌؼواق ِٚمبهٔزٙب ِغ كٚي افوٜ -4

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .71
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ِٓ فالي اٍز١ؼبة ِبكح عغواف١خ اٌؼواق -1أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الٍجبة ْٔٛء ّطؼ اٌؼواق  -2أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ اُ٘ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ ٌغغواف١خ اٌؼواق  -3أ

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ االُ٘ اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ ٌٍؼواق اٌزٟ ّغٍذ  -4أ

 ١ٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌغغواف١
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو ِٛالغ اٌؼواق   -5أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٓ اثوى اٌجبؽض١ٓ فٟ عغواف١خ اٌؼواق   -6أ

 
 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ ٠مبهْ ث١ٓ ِؾبفبد اٌؼواق ِٓ ؽ١ش اٌَّبؽخ ٚاٌّٛلغ  – 1ة

 ٠ؾًٍ اٍجبة اٌزٟ ٚهاء ْٔٛء ٍطؼ اٌؼواق  – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ أٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛا١ٙغ اٌغغواف١خ ػٓ اٌؼواق  – 3ة

    ٠غّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌؼواق   -4ة

 
 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه . ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو1٠

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      
 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ ِؾلكح  -12

 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعت اٌج١زٟ ٚاٌّْبهوبد اٌٖف١خ  -13
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثؤٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ٚ ِمب١ٌٗ  -14

 

 
. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, 

 ٠ُ(.اٌزمٛ

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اٌقوائٜ ٌٍؼواق  -1ط

 اْ ٠فوق ث١ٓ اٌّؾبفظبد ِٓ ٔبؽ١خ اٌزى٠ٛٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ ٚربه٠ـ ْٔٛء٘ب-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌغغواف١١ٓ اٌّْٙٛه٠ٓ -3ط
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 كْٚ ٍٛاٖ ِٓ اٌلٚي٠فَو اٍجبة ظٙٛه ثؼ٘ اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ ػٍٝ ٍطؼ اٌؼواق   -4ط

  

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح -14

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  -15
 ٛو٠مخ اٌّؾبوبٖ

 
 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط  -15

 وزبثخ ثؾٛس ػٓ ثؼ٘ ِظب٘و اٌغغواف١خ ٌٍؼواق  -16
 ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١ٗاِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 

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

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح  -1ك

 رْى١ً ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ ظب٘وح ِؼ١ٕخ فٟ اٌؼواق  -2ك

 االفبكح ِٓ ِؤٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌغغواف١ب ٌي٠بكح ِؼبهف اٌطٍجخ ٚر٠ٕٛؼٙب  -3ك

    االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِقطٛٛبد ٚفوائٜ عغواف١خ  -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .71

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

, ِٛلؼٗ اٌفٍىٟ ٚاٌغغوافٟ ,  ِٛلغ اٌؼواق 3 1

 َِبؽخ اٌؼواق, ؽلٚك اٌؼواق 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 

ٔجنح ربه٠ق١خ ػٓ اٌؼواق ػجو  اٌجؼل اٌزبه٠قٟ اٌؼواق 3 2

 اٌؼٖٛه 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌزوو١ت اٌغ١ٌٛٛعٟ ٌٍؼواق  ث١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٌٍؼواق 3 3

اٌؼٖٛه اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌزوو١ت 

 اٌّٛه فٌٛٛعٟ ٌٍؼواق

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
االلَبَ اٌوئ١َخ اٌزٚبه١َ٠خ  ٍطؼ اٌؼواق 3 4

ٌٍؼواق) عجبي , ٚك٠بْ , 

 ٘ٚبة , ٍٙٛي , (

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌّفوكاد اٌزٟ رُ  رٕبٌٚٙب ِٓ  اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  3 5

االٍجٛع االٚي اٌٝ ٠َٛ 

 االِزؾبْ 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
ػٕبٕو إٌّبؿ ) ؽواهح  ِٕبؿ اٌؼواق  3 6

,اِطبه, هٛٛثخ ( اٌؼٛاًِ 

 اٌّؤصوح ػٍٝ ِٕبؿ اٌؼواق 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
االلب١ٌُ إٌّبف١خ ,رٛى٠ؼٙب  االلب١ٌُ إٌّبف١خ  3 7

 اٌغغوافٟ
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
أزْبهٖ , أٛاع إٌجبد اٌطج١ؼٟ  إٌجبد اٌطج١ؼٟ  3 8

, ا١ّ٘زٗ ,اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػٍٝ 

 أزْبهٖ

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
رٛى٠ؼٙب اٌغغوافٟ , اٌؼٛاًِ  االلب١ٌُ إٌجبر١خ  3 9

 اٌّؤصوح ػٍٝ اٌزٛى٠غ
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
أٛاػٙب , ا١ّ٘زٙب , رٛى٠ؼٙب  اٌّٛاهك اٌّبئ١خ  3 11

 اٌغغوافٟ 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌْٙو اٌّفوكاد ِب ثؼل اِزؾبْ  اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ  3 11

 االٚي
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
اٌزوو١ت اٌؼّوٞ ٚإٌٛػٟ  ٍىبْ اٌؼواق 3 12

 ٌٍَىبْ 

رٛى٠ؼُٙ اٌغغوافٟ اٌؼٛاًِ 

 اٌّؤصوح ػٍٝ اٌزٛى٠غ 

اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
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اٌيهاػخ , اٌٖٕبػخ , اٌزؼل٠ٓ ,  االْٔطخ االلزٖبك٠خ  3 13

 اٌغغوافٟأٛاػٙب ٚرٛى٠ؼٙب 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
أٛاػٗ , ػٕبٕوٖ , ػٛاًِ  إٌمً  3 14

 اٌّؤصوح ػ١ٍٗ
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 
أٛاػٙب , ا١ّ٘زٙب , ػٛاًِ  اٌزغبهح 3 15

 اٌّؤصوح ػ١ٍٙب 
اٌّْبهوخ  اٌمب١ٍخ 

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌزؾ١ٚو 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .72

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ِغّٛػخ ِؤٌف١ٓ , عغواف١خ اٌؼواق االل١ّ١ٍخ ,عبِؼخ  -1 اٌىزت ٚاٌّٖبكه

 . 2113ثغلاك , ثغلاك ,
ِؾّل اؽّل ػمٍخ ,ػجل ػٍٟ ففبف , عغواف١خ اٌمبهاد ,  -2

 .  1998االهكْ , 
, 1َ,1فطبة اٌؼبٟٔ , عغواف١خ اٌؼواق اٌيهاػ١خ ,ٛ -3

1972 . 
, ثغلاك ,  1اٌؼواق , ٛ ػجبً فبًٙ اٌَؼلٞ , ٍىبْ -4

2113 
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 هذرس الوبدة                                                                                

 م.م. هُبدة فرحبى حوُذ                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .73

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ
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 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .129

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .131

 Geo 3321/ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ اٍُ / هِي اٌّموه .131

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .132

 إٌَخ اٌضبٌضخ/ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌقبٌِ اٌفًٖ / إٌَخ .133

 45 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .134

 2119-11-1 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .135

 -ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت أ٘لاف اٌّموه .136

 التعرؼ على مفهـو نظم ادلعلومات اجلغرافية واستخداماهتا -1

 تدريب الطلبة على استخداـ برامج نظم ادلعلومات اجلغرافية -2

 تعويد الطلبة على استخداـ ادلعلومات ادلكتسبة من موضوع نظم ادلعلومات اجلغرافية يف الدراسات اجلغرافية االخر  -3

زيادة الثروة العلمية والثقافية لد  الطلبة عن طريق حثهم على حفظ وتطبيق بعض الربامج وادلعلومات اليت ختص موضوع نظم  -4
 ادلعلومات اجلغرافية

 

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .74
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌؼٍُ اٌغغواف١برّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -1ا

 ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌٍزم١ٕبد اٌغغواف١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -2ا

 ٚاٌفُٙ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -3ا

 ثبٌّفب١ُ٘ االر١خاْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ىزت ٚهلخ ثؾض١خ, ٚكهاٍبد فٟ ِغبي ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ  -1ة

 ٠ؾفع أٛاع ثواِظ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ِٚغبالد اٍزقلاِٙب -2ة

 ٠زؼٍُ اٌطٍجخ اٍزقلاَ ثواِظ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ  -3ة

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

زؼبٔخ ثّٖبكه . ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك اال1ٍ

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو االػزجبه % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم١١ُ ٌٙب 

% فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽٚٛه اٌطٍجخ 1ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ,٠ّٚىٓ اْ رىْٛ كهعخ اٌزم١١ُ 

 ٌٍّؾبٙواد ٔٙبئ١ب . 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلها

 اٌزم٠ُٛ(.

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

ر١ًَٙ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ َِٚبّ٘زُٙ فٟ فٟ ٚاٌّطٛه٠ٓ ٠ضّٓ اٌطٍجخ عٙٛك اٌؼٍّبء   -1 

 كهاٍزٙب.

 اٌغغواف١خ ٚػاللزٙب ثٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ٠ٕبلِ اٌطٍجخ اٌّْىالد -2

 ثجواِظ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ٚاٍزقلاِبرٙب٠ج١ٓ اٌطٍجخ هأ٠ُٙ  -3
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 إٌّبلْخ -3
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ 

 اٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ -1

 اٌؼ١ٍّخ فٟ ِقزجو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خاٍزقلاَ االفزجبهاد  -2

 

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

 اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ رّى١ٓ -1

 رط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ ٚاٌزواثٜ ث١ٓ اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ -2

رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ اٌّقططبد ٚاٌٖٛهاٌغ٠ٛخ ٚاٌّوئ١بد اٌفٚبئ١خ فٟ ٔظُ  -3

 رؾ١ًٍ ِٛٙٛػبد اٌغغواف١باٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ فٟ 
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 ث١ٕخ اٌّموه .75

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  3 1

رؼو٠ف ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغواف١خ

 . ِفَٙٛ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 1

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ
ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
2 3 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌٕظُ 

 اٌّؼٍِٛبد ِٚىٛٔبرٙب

. اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ  ٌٕظُ 

 اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ

. ِىٛٔبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 3

 اٌغغواف١خ

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
3 3 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

 ّوٚٛ رٛفو ثوِغ١برٙب 

اٌْوٚٛ اٌٛاعت رٛفو٘ب فٟ 

ثوِغ١بد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغواف١خ

 

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  3 4

فٛائل اٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغواف١خ

. فٛائل اٍزقلاَ ٔظُ 4

 اٌغغواف١خاٌّؼٍِٛبد 
اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
5 3 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

ػاللخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ 

 ثبالٍزْؼبه ػٓ ثؼل

ػاللخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغواف١خ ثبٌؼٍَٛ االفوٜ 

ػاللخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغواف١خ ثبالٍزْؼبه ػٓ ثؼل

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  3 6

 
  

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  3 7

ػاللخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثؼٍّٟ 

 االؽٖبء ٚاٌقوائٜ

ػاللخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغواف١خ ثؼٍُ االؽٖبء

ػاللخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغواف١خ ثؼٍُ اٌقوائٜ

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة
 ٚ ػٍّٟ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
8 3 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

ػاللخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثؼٍّٟ 

 اٌغغواف١ب ٚاٌؾبٍٛة

ػاللخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغواف١خ ثؼٍُ اٌغغواف١خ

ػاللخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغواف١خ ثؼٍُ اٌؾبٍٛة

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ

 

 ٚ ػٍّٟ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  3 9

 لبػلح اٌج١بٔبد اٌغغواف١خ 
 لبػلح اٌج١بٔبد اٌغغواف١خ

 ِفَٙٛ لبػلح اٌج١بٔبد اٌغغواف١خ
االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ

 

 ٚ ػٍّٟ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

11 3 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

 ِزطٍجبد ر١ُّٖ لبػلح اٌج١بٔبد

ِزطٍجبد ر١ُّٖ لٛاػل 

 اٌغغواف١خاٌج١بٔبد 

ث١ٕخ لبػلح اٌج١بٔبد اٌغغواف١خ 

 )أٛاػٙب(:

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

 

 ٚ ػٍّٟ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .76

 --------------- ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ِلفً اٌٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  -وزبة ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اٌغغواف١خ / االكاهح اٌؼبِخ ٌز١ُّٖ ٚرط٠ٛو إٌّب٘ظ

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 / اؽّل ٕبٌؼوزبة ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ِٓ اٌجلا٠خ

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 ESRIِٛلغ ّووخ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .77

 ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍبً.٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب 1  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 

 هذرس الوبدة                                                                                

 د.عوبر حسُي هحوذ                                                                           

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  3 11

 أٛاع لبػلح اٌج١بٔبد اٌغغواف١خ
 اٌج١ٕخ اٌٙو١ِخ

 اٌج١ٕخ اٌْجى١خ
االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

 

 ٚ ػٍّٟ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ  3 12

 

  

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  3 13

اٌج١ٕخ اٌؼالل١خ ِٚىٛٔبد لبػلح 

 اٌج١بٔبد اٌغغواف١خ

 اٌج١ٕخ اٌؼالل١خ

ِىٛٔبد لبػلح اٌج١بٔبد 

 اٌغغواف١خ

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

 

 ٚ ػٍّٟ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

14 3 
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ 

اٌج١بٔبد ِواؽً ر١ُّٖ لبػلح 

 ٚأٛاع اٌج١بٔبد

 ِواؽً ر١ُّٖ لبػلح اٌج١بٔبد

 –أٛاع اٌج١بٔبد )ٕٚف١خ 

 ِىب١ٔخ(

اٌمبء ٚرطج١ك 

 ػٍّٟ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  3 15

 ِٖبكه اٌج١بٔبد ٚروو١جٙب
 –ِٖبكه اٌج١بٔبد)ا١ٌٚخ 

 صب٠ٛٔخ(

 –روو١ت اٌج١بٔبد)فط١خ 

 َِبؽ١خ(

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة
 ٚ ػٍّٟ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .137

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .138

 Geo 3322/  اٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خ اٍُ / هِي اٌّموه .139

 إٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .141

 /اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ اٌقبٌِاٌفًٖ اٌلهاٍٟ  اٌفًٖ / إٌَخ .141

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .142

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .143

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .144

 _ ِفَٙٛ عغواف١خ اٌٖٕبػخ ٚا١ّ٘زٙب ثبٌَٕجخ ٌٍطبٌت1

 ِفَٙٛ إٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ ماد اٌٍٖخ ثغغواف١خ اٌٖٕبػخ -2

 إٌّب٘ظ اٌّزجؼخ فٟ عغواف١خ اٌٖٕبػخأٛاع  -3

 ا١ّ٘خ اٌز١ٙئخ ٌٍلهً ٚو١ف١خ ا٠ٖبي اٌّؼٍِٛبد ٌٍطبٌت-4

 ِؼوفخ االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌٖؾ١ؾخ اٌَّزقلِخ فٟ رلهً عغواف١خ اٌٖٕبػخ -5

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .78
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ا١ّ٘خ اٌغغواف١خ اٌٖٕبػ١خاْ ٠لهن اٌطبٌت  -1
 اْ ٠ؼوف إٌظو٠بد ٚاٌٍ ر١ٕٖف إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ -2
 اْ ٠جٖو اٌطبٌت رؾ١ًٍ اٌّٛالغ اٌٖٕبػ١خ -3
 اْ ٠ْقٔ اٌطبٌت ِْبوً إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ -4

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ر١خاٌّٙبه آاأل٘لاف   -ة 

 إٌّْآد اٌٖٕبػ١خ اٌٖغ١وح ٚاٌىج١وحاْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رٛى٠غ  -1
 رؾ١ًٍ اٌٖٕبػبد ٚػٛاًِ اٌزٛٛٓ اٌٖٕبػٟ -2

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, 

 ٠ُ(.اٌزمٛ

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ -ط

  ٠ؼوف عغواف١خ اٌٖٕبػخ 1-ط     

 ٠ج١ٓ اٌٍ ر١ٕٖف إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ  2-ط
 ٠ٛٙؼ ػٛاًِ اٌزٛٛٓ اٌٖٕبػٟ 3-ط      

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠َزقلَ  ػبكح اٍٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبّو ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ  اٌّٙبهاد ثْىً ِجبّو ٕٚو٠ؼ ِؼيىح ثبٌٍٛبئً 

 اٌؾل٠ضخ وبٌؼوٗ ثلاح اٌْٛ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
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 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 

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

 رٛظ١ف اٌّٙبهاد اٌّىزَجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼوفخ اٌقبٕخ ثّبكح عغواف١خ اٌٖٕبػخ -
 افز١به اِضٍخ ِٓ ِموه اٌّبكح ٌٍزؼ١ٍُ االٍبً ٌٚىً ِٕٙب ِٙبهاد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّموه اٌلهاٍٟ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .81

 ال رٛعل ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌّموهث١ٕخ  .79

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

ِب١٘خ عغواف١خ اٌٖٕبػخ/ِفَٙٛ  2 1

عغواف١خ اٌٖٕبػخ ٚػاللزٙب 

 ثبٌؼٍَٛ االفوٜ

ِب١٘خ عغواف١خ اٌٖٕبػخ/ِفَٙٛ 

عغواف١خ اٌٖٕبػخ ٚػاللزٙب 

 ثبٌؼٍَٛ االفوٜ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

ِٕب٘ظ اٌجؾش ِٖٚبكه اٌج١بٔبد  9 2

 فٟ عغواف١خ اٌٖٕبػخ
 ِٕب٘ظ اٌجؾش ِٖٚبكه

 اٌج١بٔبد فٟ عغواف١خ اٌٖٕبػخ
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌٍ ر١ٕٖف إٌْبٛ  9 3

اٌٖٕبػٟ/ػٛاًِ اٌزٛٛٓ 

 اٌٖٕبػٟ

اٌٍ ر١ٕٖف إٌْبٛ 

اٌٖٕبػٟ/ػٛاًِ اٌزٛٛٓ 

  اٌٖٕبػٟ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

إٌّبلْخ  اٌّٛاك اٌقبَ/اٌَٛق/هاً اٌّبي اٌّٛاك اٌقبَ/اٌَٛق/هاً اٌّبي 9 4

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزٛعٗ اٌؾىِٟٛ/اال٠لٞ  9 5

 اٌؼبٍِخ/اٌطبلخ ٚاٌٛلٛك /إٌمً
اٌزٛعٗ اٌؾىِٟٛ/اال٠لٞ 

 اٌؼبٍِخ/اٌطبلخ ٚاٌٛلٛك /إٌمً
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

إٌّبلْخ  افزجبه ّٙوٞ افزجبه ّٙوٞ 9 6

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

رؾ١ًٍ اٌّٛالغ اٌٖٕبػ١خ/ٔظو٠بد  9 7

 اٌّٛالغ اٌٖٕبػ١خ
رؾ١ًٍ اٌّٛالغ 

اٌٖٕبػ١خ/ٔظو٠بد اٌّٛالغ 

 اٌٖٕبػ١خ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

/اٌز١ّٕخ   اٌزقط١ٜ اٌٖٕبػٟ 9 8

 االل١ّ١ٍخ
اٌزقط١ٜ اٌٖٕبػٟ /اٌز١ّٕخ  

 االل١ّ١ٍخ
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

االّٔبٛ االل١ّ١ٍخ ٌٍزٛى٠غ  9 9

 اٌٖٕبػٟ
االّٔبٛ االل١ّ١ٍخ ٌٍزٛى٠غ 

 اٌٖٕبػٟ
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزووي اٌٖٕبػٟ/اٌزْزذ  9 11

 اٌٖٕبػٟ
اٌٖٕبػٟ/اٌزْزذ اٌزووي 

 اٌٖٕبػٟ
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

إٌّبلْخ  فٖبئٔ إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ فٖبئٔ إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ 9 11

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

ِْبوً إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ ِغ  9 12

 اٌزؤو١ل ػٍٝ اٌٖٕبػخ اٌؼوال١خ
ِْبوً إٌْبٛ اٌٖٕبػٟ ِغ 

 اٌزؤو١ل ػٍٝ اٌٖٕبػخ اٌؼوال١خ
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

إٌّبلْخ  هاً اٌّبي /اٌَٛق هاً اٌّبي /اٌَٛق 9 13

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

إٌّبلْخ  اٌزىٌٕٛٛع١ب/ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب/ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ 9 14

 ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

إٌّبلْخ  االفزجبه إٌٙبئٟ االفزجبهإٌٙبئٟ  15

  ٚاالٍزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

  اٌجٕبئٟ
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ِؾّل اى٘و اٌَّبن 1عغواف١خ اٌٖٕبػخ ثّٕظٛه ِؼبٕو / ك اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼزّلح -2

 2118/اٌطجؼخ االٌٚٝ /

وبًِ وبظُ 1اٌّٛلغ اٌٖٕبػٟ ١ٍٚبٍبد اٌز١ّٕخ اٌّىب١ٔخ/ ك

 2118االٌٚٝ/اٌىٕبٟٔ/اٌطجؼخ 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب -3

 (111)اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزمبه٠و

 االٍزفبكح ِٓ اٌلٚه٠بد  ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثب ٌّموه

 االٍزفبكح ِٓ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ وّٖبكه اٙبف١خ  اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ/ِٛالغ االٔزو١ٔذ -4

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .81

 رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍبً.٠زُ 1  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 

 
 
 

 هذرس الوبدة                                                                                

 م عور ابراهُن حسُي1م                                                                       

 الوبدة: خغرافُت الصٌبعت                                                                      
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 نموذج وصؼ المقرر

 مريكا الشمالية     المادة .. جغرافية قارة ا

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقيا 
مبرىنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعمم المتاحة. والبد من الربط بينيا وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .145

 الجغرافيا     القسم العممي  / المركز .146

 Geo 332 3  / جغرافية قارة امريكا الشمالية  اسم / رمز المقرر .147

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .148

 السادس/ الثالثة الفصل / السنة .149

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .151

 1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .151

 أىداف المقرر .152

 معرفة الطمبة بجغرافية قارة امريكا الشمالية   -11
 سام السطح لقارة امريكا الشمالية قمعرفة الطمبة بخصائص وا -11
معرفة الطمبة بكيفية التمييز بين الجانب الطبيعي واقسامو لمقارة .. وبين النشاطات السكانية  -12

 االقتصادية المختمفة من توزيع سكاني وزراعة وتعدين وتجارة ... الخ 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم .82
 األىداف المعرفية   -أ

 تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة النظري لجغرافية  امريكا الشمالية  -1أ
تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لتقسيم القارة حسب وحداتيا السياسية  -2أ

 ) الدول (  
تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم اىم المصادر والمراجع لجغرافيا   -3أ

 العالم الجديد
 تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لمدراسة الميدانية الخاصة بالقارة  -4أ
تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لتحميل مفيوم منظومة جبال   -5أ

 الكولدليرا واقساميا 
تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم عن مراحل تطور اشكال السطح    -6أ

 ة والعوامل المؤثرة فيو في القار 
 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ميارات خاصة في التمييز بين نظام جبال الروكي ونظام جبال البالش    – 1ب
 ميارات خاصة في تحميل وتفسير مكونات النشاطات السكانية داخل القارة   – 2ب
 ميارات خاصة في كيفية تطبيق رسم القارة وتوضيح بعض المعالم الرئيسة فييا   – 3ب
 
 طرائق التعميم والتعمم      

 االلقاء او المحاضرة  -15
 العرض العممي ) استخدام مختبر الجغرافية( -16
 مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى المصادر دراسة جغرافية العالم الجديد  -17
 الدراسة الميدانية المتعمقة بالقارة وحسب تواجد معموماتيا في المكتبات  -18

 طرائق التقييم      
 اختبارات يومية بأسئمة محددة  -15
 وضع درجات لمواجب البيتي والمشاركات الصفية  -16
 اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية و مقاليو  -17
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 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يفسر ويحمل الجغرافية االقميمية المريكا الشمالية  -1ج
 ان يفرق بين االقاليم الصناعية واالقاليم  الزراعية والتجارة والنقل في القارة  .-2ج
 يقيم بعض الباحثين الجغرافيين المشيورين في مجال جغرافية العالم الجديد  -3ج
 يع السكاني في القارة     يفسر الظواىر الجغرافية المؤثرة عمى التوز  -4ج

  
 طرائق التعميم والتعمم     
 طريقة حل المشكالت  -16
 العصف الذىني  -17
 طريقة المحاكاة -18
 طريقة االستجواب -19
 طرائق التقييم    
 االختبارات التحريرية لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميل واالستنتاج  -17
 سكانية متنوعة لبعض الدولكتابة بحوث عن بعض الدول متضمنة لدراسات  -18
 امتحانات اليومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجيو  -19
 gisاختبارات عممية في مختبر  -21

 
 
 

الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور  -د 
 الشخصي (.

 يستخدم المصادر والمراجع المعاصرة  -1د
تشكيل مجموعة من الطمبة لدراسة وحل بعض المسائل االحصائية عن اىم االنيار  -2د

 في القارة  
 االفادة من مؤسسات الدولة ذات برسم الخرائط الخاصة بجغرافية قارة امريكا الشمالية  -3د
 االفادة من مراكز التخطيط  ومن الجياز المركزي لالحصاء التابع لوزارة التخطيط      -4د
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 بنية المقرر .83
مخرجات التعمم  الساعات األسبوع

المطموبة: تمكين 
 الطمبة من معرفة وفيم

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

جغرافية قارة امريكا  2 1
 الشمالية  

تعريف عام عن 
الجغرافية االقميمية 

 لمقارة 

 بنائي  المحاضرة

اىم الحركات التكتونية  2 2
التي ادت الى تشكيل 

 اقسام سطح القارة 

تصنيف الحركات 
واالشكال االرضية 

 التي نتجت عنيا 

 بنائي  المحاضرة

اىم اقسام السطح في  2 3
 القارة  

تعداد مكونات اقسام 
 السطح 

 بنائي  المحاضرة

الموارد المائية في  2 4
 القارة  

كيفية االستفادة من 
موارد المياه في القارة 

 الغراض متنوعة 

 بنائي  المحاضرة

اىم المناطق التي  مناخ القارة  2 5
تشيد اكتظاظ سكاني 

كبير عمى مستوى 
 العالم

 بنائي  المحاضرة

6 2 
 

اىم العوامل المثرة في 
 المناخ 

العوامل الطبيعية 
ومقدرة االنسان عمى 

التغمب عمى احوال 
 المناخ القاسية  

 بنائي  المحاضرة

 بنائي  المحاضرة امتحان الشير االول امتحان 2 7

سكان القارة واصوليم  2 8
 العرقية 

اىم السالالت البشرية 
التي ينتمي الييا سكان 

 القارة 

 بنائي  المحاضرة

اىم اليجرات السكانية  2 9
 التي شيدتيا القارة 

تعريف مفيوم القارية 
والجزرية من وجية 

 بنائي  المحاضرة
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  ِ 
 
 
 
 

 نظر جغرافية السكان 
النشاطات االقتصادية  2 11

 في القارة 
اىم الموارد االقتصادية 

 التي تخدم القارة  
 بنائي  المحاضرة

الزراعة والصناعة  في  2 11
 قارة امريكا الشمالية 

تحديد االقاليم الزراعية 
 والصناعية  

 بنائي  محاضرة

التعدين واىم مصادر  2 12
 الطاقة في القارة 

تحديد اىمية النفط 
المستخرج من ابار 

 القارة 

 بنائي  المحاضرة

النقل والتجارة والسياحة  2 13
 في القارة 

تعرف النقل ووسائل 
 النقل والتجارة العامة  

 بنائي  المحاضرة

 بنائي  محاضرة امتحان الشير الثاني امتحان 2 14

دراسة وحدة سياسية  2 15
 منتخبة ) كندا(

تحيد اىم وسائل تحديد 
 النسل 

 بنائي محاضرة 

 البنية التحتية  .84
 الكتب المنيجية ...  ـ الكتب المقررة المطموبة 1
عالم الجديد لمدكتور يوسف يحيى طعماس والدكتور جغرافية ال ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 سعدي السعدي 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 تقارير منظمة اليونسكو العالمية ... تقارير منظمة االمم المتحدة 

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ 
.... 

 منتدى الجغرافيين العرب 
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .153

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .154

 5Geo 332/ االؽٖبء اٌغغوافٟ اٍُ / هِي اٌّموه .155

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .156

 / اٌضبٌضخاٌقبٌِ اٌفًٖ / إٌَخ .157

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .158

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .159

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .161

 التعرؼ على مفهـو االحصاء اجلغرايف -1

 تصنيف وترتيب البيانات الجغرافيةتدريب الطلبة على التمييز بُت العمليات االحصائية و  -2

 العددية لمبيانات التكرارية التوزيعات وصفتعويد الطلبة على  -3

 
 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .85

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 الجغرافية ،وصفياالبيانات  فيرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -1ا

 ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌالؽٖبء اٌغغوافٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -2ا

 ياس التوزيع المكانيي قف ٚاٌفُٙ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -3ا

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 االؽٖبء إٌٛفٟ  -1ة

 ٠ؾفع أٛاع ِٓ ٛوق اٌزّض١ً اٌج١بٟٔ -2ة

 ٠زؼٍُ اٌطٍجخ ر١١ّي ث١ٓ أٛاع اٌّمب١٠ٌ -3ة

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 اٌلهاٍخ.  . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو االػزجبه % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم١١ُ ٌٙب 

% فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽٚٛه اٌطٍجخ 1ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ,٠ّٚىٓ اْ رىْٛ كهعخ اٌزم١١ُ 

 ٌٍّؾبٙواد ٔٙبئ١ب . 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلها

 اٌزم٠ُٛ(.

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 ٌغوٗ ر١ًَٙ كهاٍزٙب. ػٍُ االؽٖبء ؼٍّبء عٙٛك اٌاٌطٍجخ ٠ضّٓ  -1 

 ٠ٕبلِ اٌطٍجخ ٛوق رّض١ً اٌج١بٔبد-2

 ثبٌٕظو٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ فَود اٌؼ١ٍّبد اٌطٍجخ هأ٠ُٙ٠ج١ٓ  -3
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 إٌّبلْخ -3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خاٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي  -1

 ثبٍزقلاَ اٌٍٛبئً االؽٖبئ١خ فٟ ِقزجو اٌغغواف١خ) ِؾبوبح ١ِلا١ٔخ(  اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2

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

 ػٓ ر١ٙٛف االؽٖبء فٟ اٌغغواف١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ  -1

 رط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼ١ٍّبد االؽٖبئ١خ فٟ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد اٌغغواف١خ -2

 رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ اٍزقلاَ االّىبي اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّقططبد فٟ رؾ١ًٍ ِٛٙٛػبد عغواف١خ -3
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 ث١ٕخ اٌّموه .86

 -:ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ  رّى١ٓ

 رؼو٠ف

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌزم١١ُ

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح البيانات الجغرافية ،وصفيا  البيانات الجغرافية ،وصفيا  2 1

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
2 2 

 طبيعة البيانات الجغرافية 
 البيانات الفردية غير المبوبة-

 طبيعة البيانات الجغرافية 
 البيانات الفردية غير المبوبة-

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
اٌّؾبٙوح  البيانات المجمعة او المبوبة  البيانات المجمعة او المبوبة  2 3

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
تصنيف وترتيب البيانات  2 4

 :الجغرافية 
 عدد الفئات -
 ل الفئاتااطو -
 تبويب البيانات -

تصنيف وترتيب البيانات 
 الجغرافية 

 عدد الفئات -
 ل الفئاتااطو -
 تبويب البيانات -
 

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 التكرارية التوزيعات وصف 2 5
  العددية لمبيانات

 والمدرج التكراري التوزيع-
 التكراري

 المركزية النزعة مقاييس

 التكرارية التوزيعات وصف
  العددية لمبيانات

 والمدرج التكراري التوزيع-
 التكراري
 المركزية النزعة مقاييس

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 6
االٌمبء   التشتت مقاييس  التشتت مقاييس 2 7

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
االٌمبء   االختالف مقاييس  االختالف مقاييس 2 8

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االٌمبء  فياس التوزيع المكاني  فياس التوزيع المكاني  2 9

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .87

 --------------- ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

قياس لمركز ظاىرة معينة  -
 )باستخدام منحنى لورنز(

قياس لمركز ظاىرة معينة  -
 )باستخدام منحنى لورنز(

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

التوزيعات االحتمالية )االحتمالية  2 11
معناىا واىميتيا واسسيا 

 الرياضية 
التوزيع ذي الحدين ،توزيع -

بواسون ،التوزيع الطبيعي ، توزيع 
 مربع كاي

التوزيعات االحتمالية 
)االحتمالية معناىا واىميتيا 

 واسسيا الرياضية 
ذي الحدين ،توزيع  التوزيع-

بواسون ،التوزيع الطبيعي ، 
 توزيع مربع كاي

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االختبار ذي الحدين )التوزيع  2 11
 (الثاني

 تحميل التباين-

االختبار ذي الحدين )التوزيع 
 (الثاني

 تحميل التباين-

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2 12

تحميل العالقات واالرتباطات  2 13
 المكانية 

تحميل االرتباط ،معنى االرتباط -
 واىميتو في الدراسات الجغرافية

تحميل العالقات واالرتباطات 
 المكانية 

تحميل االرتباط ،معنى -
االرتباط واىميتو في الدراسات 

 الجغرافية

 االٌمبء

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

14 2 

االرتباط البسيط )االرتباط بين 
 (ظاىرتين

االرتباط البسيط )االرتباط بين 
 (ظاىرتين

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 االرتباط الجزئي  - 2 15
 االرتباط المعقود-

 االرتباط الجزئي  -
 االرتباط المعقود-

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 



الصفحت   

258 
 

  

االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ 

.... 
)٠ٚى١ج١ل٠ب (اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح, اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ١ٌٙئخ اٌَّؼ 

 اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌؼوال١خ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .88

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ 2

 
 هذرس الوبدة                                                                               

 د.عوبر حسُي هحوذ                                                                                                                    
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 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .162

 Geo 3326/ عغواف١ب االٍز١طبْ اٌو٠فٟ  اٍُ / هِي اٌّموه .163

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .164

 / إٌَخ اٌضبٌضخ  بٌَبكًاٌفًٖ اٌلها١ٍ اٌفًٖ / إٌَخ .165

 31   )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .166

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .167

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .168

ري٠ٚل اٌّزقوع١ٓ ثّؼوفخ ٚفُٙ اٌغغواف١ب ِٚؾزٛا٘ب ِٚلهاٍٙب ٚٛوائك رله٠َٙب ٚو١ف١خ اٍزقلاَ   -6

 اٌقوائٜ ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ٌزؾم١ك مٌه , ِٚزبثؼخ اٌزطٛهاد اٌزٟ رطوأػٍٝ ػٍُ اٌغغواف١ب 
 اػلاك ِؼ١ٍّٓ  عبِؼ١١ٓ اوفبء ٠ّزٍىْٛ اٌّٙبهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ  اٌالىِخ ٌزله٠ٌ ِبكح اٌغغواف١ب  -7
 ر١ّٕخ االرغب٘بد اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطٍجخ , ثّب ٠ّىُٕٙ ِٓ رط٠ٛو للهارُٙ اٌنار١خ فٟ كهاٍبرُٙ اٌؼ١ٍب  -8
 ِبكح اٌغغواف١ب  ؽش اٌطٍجخ  ػٍٝ و١ف١خ اثزىبه اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرط٠ٛو٘ب الٍزقلاِٙب فٟ رله٠ٌ -9

 اوَبة اٌطٍجخ اٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٞ ِْىٍخ ػ١ٍّخ ٚؽٍٙب ثبٍٍٛة ػٍّٟ ١ٍٍُ  -11
 

 

 

 

 

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب مبرهناً عما  البرنامجإٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص  هووصف المقرر 

هو ان ٌوفر وصف المقرر . ومن ناحٌة اخرى  المتاحةالتعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛وصف البرنامج.التعلم  الربط بٌن

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .89
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ - أ

 المستوطنات الرٌفٌة إكساب الطلبة الخبرة فً معرفة  -1

 ٚرٛى٠ؼٗ بنٌته وخصائصه من حٌث  الرٌفًاالستٌطان بة بأنماط وأشكال تعرٌف الطل -2
 وتمٌزها عن العمران الحضريالرٌفً لالستٌطان التعرف على خصائص العمرانٌة  -3

 

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ كهاٍخ االٍز١طبْ اٌو٠فٟ ٚاٌزؼوف ػٍٝ ِظب٘و اٌَطؼ ٚاٌقٖبئٔ  -1

 اٌف١ي٠يغواف١خ ٌٍّىبْ ِٓ عٙخ ٚ ث١ٓ افز١به ِٛاٙغ ٌٍَّزٕٛٛبد الغواٗ ِؼ١ٕخ ِٓ عٙخ افوٜ 
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ اٌزجب٠ٓ الٍز١طبْ اٚ  اٌؼّواْ ثْوٞ -2
ٓ فالي كهاٍخ اٌزجب٠ٓ فٟ رٛى٠غ وضبفخ االٍز١طبْ اٌزؼوف ػٍٝ اٌزٛى٠غ اٌَّزٕٛٛبد اٌجْو٠خ ِ -3

 ٚرٕٛػٗ ػٍٝ اٌج١ئبد اٌّزٕٛػخ ٚاٌظوٚف اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ ٠قٚغ ٌٙب وً ال١ٍُ 
 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 ثمٖل اٌز١ٙئخ.. اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ 2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, 

 ٠ُ(.اٌزمٛ

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 

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

رى١ٍف اٌطٍجخ ثؼًّ كهاٍبد ِمبهٔخ ث١ٓ اٌَّزٕٛٛبد اٌؾٚو٠خ ٚاٌو٠ف١خ ِٓ فالي اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌزٍه  -1ك

 اٌَّزٕٛٛبد  

 اٍزقلاَ اٌقوائٜ  ٚاٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ ٚرؾل٠ل اٌَّزٕٛٛبد اٌو٠ف١خ عغواف١ب  -2ك

 ف ػٍٝ ٚالؼٙب رم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ووٚثبد ٌىزبثخ ثؾٛس ؽٛي اٌَّزٕٛٛبد اٌو٠ف١خ ٚاٌٛلٛ -3ك
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 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ ِواعؼخ اٌلٚائو ٚاٌّؤٍَبد ماد اٌؼاللخ ثلهاٍخ اٌَّزٕٛٛبد اٌو٠ف١خ  -4ك

 االٍزفبكح ِٓ اٌّواعغ ٚاٌّىبرت اٌؼبِخ  -5ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .91

األٍجٛ

 ع
اٌَبػب

 د
ٛو٠مخ  اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 اٌزؼ١ٍُ
ٛو٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 ِفَٙٛ االٍز١طبْ اٌو٠فٟ ْٔٛء االٍز١طبْ  -1 االٍز١طبْ اٌو٠فٟ ْٔٛء 2 1

 1ٚرطٛه اٌَّزٕٛٛبد اٌو٠ف١خ  اٌو٠فٟ 

 1اٌَىٓ اٌلائُ ٚغ١و اٌلائُ   -2

3-  

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 1ٌَّىٓ اٌو٠فٟ ٚأّٔبٛ ٚرٛى٠ؼٗ ٖبئٔ اف اٌَّبوٓ اٌو٠ف١خ  2 2

 1رٛى٠ؼبد أل١ّ١ٍخ ٌٍّٕيي اٌموٚٞ  

 

 

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌجؼل اٌزبه٠قٟ ٌالٍز١طبْ  2 3

 اٌو٠فٟ 
ٔجنح ربه٠ق١خ ػٓ الٍز١طبْ اٌو٠فٟ ػجو 

 اٌؼٖٛه اٌزبه٠ق١خ 
 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح اٌز١ٕٖف اٌٛظ١فٟ ٌالٍز١طبْ اٌو٠فٟ ر١ٕٖف االٍز١طبْ اٌو٠فٟ  2 4

اٍزؼّبالد االهٗ فٟ   5

 إٌّبٛك اٌو٠ف١خ 

 اٌجلائٟ ,اٍزؼّبالد اٌو٠ف١خ فٟ االلزٖبك 

 االٍزؼّبالد اٌو٠ف١خ فٟ االلزٖبك اٌّزملَ 

اٍزؼّبالد االهٗ اٌو٠ف١خ فٟ إٌّبٛك ماد 

 إٌّبؿ اٌّلاهٞ اٌّط١و

 

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح ع١ّغ اٌّفوكاد اٌَبثمخ  اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 6

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 7

 ِٛهفٌٛٛع١خ اٌَّزٕٛٛبد 
 اٌّٛهفٌٛٛع١خ ٌٍَّزٕٛٛبد اٌو٠ف١خ ,إّىبي 

 ِٛهفٌٛٛع١خ اٌَّىٓ اٌو٠فٟ 

 ّىً اٌَّىٓ اٌو٠فٟ 

 ر١ُّٖ اٌَّىٓ اٌو٠فٟ

 ِىٛٔبد اٌَّىٓ اٌو٠فٟ
 

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ  2 8

 ٌٍَّزٕٛٛبد اٌو٠ف١خ 
 , أّٔبٛ رٛى٠غ اٌَّزٕٛٛبد اٌو٠ف١خ

اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ رٛى٠غ اٌَّزٕٛٛبد 

 اٌو٠ف١خ

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌؼاللبد االل١ّ١ٍخ اٌو٠ف١خ   2 9

 ٚاٌؾٚو٠خ
 , اٌؼاللبد اٌقل١ِخ , اٌؼاللبد اٌيهاػ١خ

 اٌؼاللبد اٌَىب١ٔخ
 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

ِْبوٍُٙ  اٌزوو١ت اٌؼّوٞ  ٚإٌٛػٟ , ٍىبْ االه٠بف , ٍىبْ اٌو٠ف  2 11

 ٕٚالرُٙ األل١ّ١ٍخ
  رٛى٠ؼبد أل١ّ١ٍخ 

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح
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 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح ِْبوٍُٙ ٕٚالرُٙ األل١ّ١ٍخ  ٍىبْ اٌو٠ف 2 11

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح  رٛى٠ؼبد أل١ّ١ٍخ  ٍىبْ اٌو٠ف 2 12

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح ع١ّغ اٌّفوكاد ثؼل اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ  2 13

اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ رٛى٠غ  ٍىبْ األه٠بف , اٌؼواق  2 14

 ,اٌَّزٕٛٛبد اٌو٠ف١خ 

 

 

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

االٍز١طبْ اٌو٠فٟ فٟ  2 15

 اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ
اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ رٛى٠غ  ٍىبْ األه٠بف ,

 ,اٌَّزٕٛٛبد اٌو٠ف١خ 

 

 اٌجٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .91

االٍز١طبْ اٌو٠فٟ  ٕجوٞ فبهً ا١ٌٙزٟ ,عغواف١خ -1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ٚاٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ ,كاه اٌٖفب ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ,ػّبْ 

 .2111,االهكْ , 
ا١ٌَل فبٌل اٌّطوٞ , عغواف١خ االٍز١طبْ اٌو٠فٟ,علح  -2

 , 1999اٌَؼٛك٠خ ,
ِؾّل ِؾّٛك , اٌَّبد اٌؼبِخ ٌّواوي االٍز١طبْ  -3

 .1988اٌو٠فٟ, ٚؽلح اٌجؾش ٚاٌزوعّخ , اٌى٠ٛذ , 
غواف١خ اٌؼّواْ اٌو٠فٟ ِؾّل ِلؽذ عبثو , ع -4

 2116ٚاٌؾٚوٞ ,ِىزجخ أغبٚ , اٌمب٘وح ,ِٖو ,
ػجل اٌوىاق اؽّل ٍؼ١ل , اٌَّزمواد اٌو٠ف١خ فٟ  -5

اٌؼواق)اٌمو٠خ اٌو٠ف١خ ( كهاٍبد روث٠ٛخ ,اٌؼلك اٌَبكً 

 . ١ٔ,2119َبْ ,
 ِغٍخ عغواف١خ اٌؾٚو  -1 اٌّواعغ ٚاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ 

http://www.ingentaselect.com/rpsv/cw...638/contp1.htm 

 ِغٍذ اٌجؾش ٚا١ٌَبٍخ ٚاٌؾٚو٠خ -2
1146-http://taylorandfrancis.****press.com...issn=0811  

  

  

http://www.ingentaselect.com/rpsv/cw...638/contp1.htm
http://www.ingentaselect.com/rpsv/cw...638/contp1.htm
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .92

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ 2
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 تدريب الطلبة على القراءة والكتابة اجلغرافية باللغة االنكليزية -2
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 زيادة الثروة اللغوية لد  الطلبة عن طريق حثهم على حفظ بعض النصوص وادلصطلحات اجلغرافية -4

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .93
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌٍٕٖٛٓ اٌغغواف١خ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّٖطٍؾبد اٌغغواف١خ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -2أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزوعّخ إٌٖٛٓ اٌغغواف١خ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ اٌٝ   -3أ

 ٌؼوث١خا

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزوعّخ إٌٖٛٓ اٌغغواف١خ اٌٝ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -4أ

 

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ روعّخ إٌٖٛٓ اٌغغواف١خ االٔى١ٍي٠خ – 1ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ ر١١ّي اٌّٖطٍؾبد اٌغغواف١خ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  - 2ة

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 ٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ 3ِ

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو االػزجبه % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم١١ُ ٌٙب 

% فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽٚٛه اٌطٍجخ 1ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ,٠ّٚىٓ اْ رىْٛ كهعخ اٌزم١١ُ 

 ٌٍّؾبٙواد ٔٙبئ١ب . 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلها

 اٌزم٠ُٛ(.

 
 :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ ٚاٌم١ّ١خاأل٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  -ط

 إٌٖٛٓ اٌغغواف١خ٠م١ُ ثؼ٘  -1 

 اٍب١ٌت اٌزؼج١و ػٓ اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ٠فَو اٍجبة رٕٛع  -2

 اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ٠ؾًٍ ثؼ٘  -3

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2



الصفحت   

267 
 

  

 

 إٌّبلْخ -3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 اٍزقلاَ اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خاٌزطج١م١خ اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2

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

 ٔٔ عغوافٟ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ  -1

 اٌغغواف١خ االٔى١ٍي٠خروعّخ إٌٖٛٓ رط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ  -2

ػٓ ِٛٙٛػبد  اٍزقلاَ اٌّٖطٍؾبد االٔى١ٍي٠خاٌّزواكفخ فٟ اٌزؼج١و ٚاٌىزبثخرّى١ٓ اٌطجخ ِٓ  -3

 اٌغغواف١ب
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 ث١ٕخ اٌّموه .94

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 االٚي

ٚفُٙ روعّخ ِؼوفخ 

ٔٔ عغوافٟ ػٓ 

 ٛج١ؼخ اٌؼواق

ٖٔٛٓ رزؼٍك ثطج١ؼخ 

 اٌؼواق
ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 2 اٌضبٟٔ

= 

 رىٍّخ اٌّٛٙٛع

= 

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 2 اٌضبٌش

= 

 رىٍّخ اٌّٛٙٛع

= 

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌواثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ روعّخ 

ػٓ ٔٔ عغوافٟ 

 ِٕبؿ اٌؼواق

ٖٔٛٓ رزؼٍك ثّٕبؿ 

 اٌؼواق
اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
 2 اٌقبٌِ

= 

 رىٍّخ اٌّٛٙٛع

= 

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 اٌَبكً

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ روعّخ 

ٔٔ عغوافٟ ػٓ 

إٌّبٛك اٌيهاػ١خ 

 ٚإٌجبد

رزؼٍك ٖٔٛٓ 

ثبٌّٕبٛك اٌيهاػ١خ 

 ٚإٌجبربد

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 2 اٌضبِٓ

= 

 رىٍّخ اٌّٛٙٛع

= 

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ روعّخ 

ٔٔ عغوافٟ ػٓ 

فوٚع اٌغغواف١ب 

 اٌطج١ؼ١خ

ٖٔٛٓ رزؼٍك ثفوٚع 

 اٌغغواف١ب اٌطج١ؼ١خ
ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 2 اٌؼبّو
= 

 رىٍّخ اٌّٛٙٛع
= 

ِْبهوخ 

ٕف١خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .95

 ------ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 قاموس اوكسفورد دلصطلحات علـو االرض -1 )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 العامل باللغة االنكليزيةاطلس  -2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 كتاب ادلصطلحات اجلغرافية ) مًتجم(

 ادلوسوعة احلرة ) الويكيبيديا( باللغة االنكليزية ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .96

   

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 هذرس الوبدة                                                                             

 د.عوبر حسُي هحوذ                                                                              

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
اٌؾبكٞ 

 ػْو

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ روعّخ 

ٔٔ عغوافٟ ػٓ 

فوٚع اٌغغواف١ب 

 اٌجْو٠خ

ٖٔٛٓ رزؼٍك ثفوٚع 

 اٌغغواف١ب اٌجْو٠خ
ِْبهوخ  االٌمبء

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

   اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو  2 اٌضبٟٔ ػْو

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٌش ػْو

ِؼوفخ ٚفُٙ روعّخ 

ٔٔ عغوافٟ ػٓ 

اٌَىبْ ٚاٌزؼلاك 

 اٌَىبٟٔ

ٖٔٛٓ رزؼٍك 

ثبٌَىبْ ٚاٌزؼلاك 

 اٌَىبٟٔ

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 2 اٌواثغ ػْو

= 

 رىٍّخ اٌّٛٙٛع

= 

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
اٌقبٌِ 

 ػْو

اٌطٍجخ ِٓ رّى١ٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ روعّخ 

ٔٔ عغوافٟ ػٓ 

 لبهاد اٌؼبٌُ

ٖٔٛٓ رزؼٍك ثمبهاد 

 اٌؼبٌُ
االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ /و١ٍخ اٌزوث١خ األٍب١ٍخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .177

 اٌغغواف١خ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .178

عغواف١خ ِٕٙظ اٌجؾش  –/  Geo 3328 إٌمً ٚ اٌزغبهحعغواف١خ  اٍُ / هِي اٌّموه .179

   Geo 9332/ اٌغغوافٟ

 كائّٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .181

 اٌَبكً/ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .181

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .182

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .183

 أ٘لاف اٌّموه .184

 اٌغغواف١خ ٚ اٌزقٖٔ عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح  ٚ عغواف١خ ِٕٙظرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼٍُ ٚ اٌزؼ١ٍُ ٌؼٍُ  -1

 اٌجؾش اٌغغوافٟ      

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌفُٙ ٚ اٌّؼوفخ ٌؼٍُ اٌغغواف١خ ٚ فٖٕٛبً اٌزقٖٔ عغواف١خ إٌمً ٚاٌزغبهح  ٚ عغواف١خ -2

 ِٕٙظ اٌجؾش اٌغغوافٟ      

 زقٖٔ عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ِٕٚٙظ اٌجؾش فٟ ؽ١برُٙ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ إٍزقلاَ ٌؼٍُ اٌغغواف١خ ٚ اٌ -3

 اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚ اٌْق١ٖخ ٚ اٌؼبِخ      

 ؽش ٚ ِٛاوجخ اٌطٍجخ ٌؼٍُ اٌغغواف١خ ٚ اٌزقٖٖبد أٚ اٌزقٖٔ عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ٚ عغواف١خ ِٕٙظ  -4

 اٌجؾش  اٌغغوافٟ     

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .97
  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ اٌفُٙ ٌٍزقٖٔ عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ٚ ِٕٙظ  -1أ
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 اٌجؾش اٌغغوافٟ      

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ اٌفُٙ ٌٍزقٖٔ عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ٚ ِٕٙظ  -2أ

 اٌجؾش اٌؾل٠ش ٚ اٌزطٛهاد اٌزٟ ؽٍٖذ ف١ٗ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٙو ٚ اٌزٕجٛء ثبٌَّزمجً       

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ ٚ إكهان ٛوائك رله٠ٌ اٌزقٖٔ عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ٚ ِٕٙظ اٌجؾش       -3أ         

 اٌغغوافٟ                

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ ٚ إكهان ثئٕٛي اٌغغواف١خ ٚ اٌزقٖٔ عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ٚ ِٕٙظ  -4أ         
 اٌجؾش                

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ ٚ إكهان ِٛا١ٙغ اٌزقٖٔ عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ٚ ِٕٙظ اٌجؾش   -5أ         
 اٌغغوافٟ ٚ رؼ١ٍُّٙ                

                 
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اٌفُٙ ٚ اإلكهان ٚ اٌّؼوفخ ٌٍزقٖٔ أٚ اٌّموه عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ِٕٚٙظ اٌجؾش  – 1ة

 اٌغغوافٟ           

 اٌفُٙ ٚ اٌّؼوفخ ٚ اإلكهان اٌّموه عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ٚ ِٕٙظ اٌجؾش فٟ وً ِب ٠زؼٍك  – 2ة

 ِٓ أعٙيح ٚ ِؼلاد ٚ فوائٜ ٚ و١ف١خ إٍزقلاِٙب ٚ رطج١مٙب فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚ          

 اٌْق١ٖخ ٚ اٌؼبِخ          

 اٌفُٙ ٚ اإلكهان ٚ اٌّؼوفخ  ٌٍّموه ِٓ ٔبؽ١خ اٌزله٠ٌ األٍزبم ٌٍطٍجخ اٌّٛا١ٙغ اٌّموه ٍٛاء  – 3ة

  اٌؼٍّٟ أوبٔذ ِىزج١خ ٚ ا١ٌّلا١ٔخ إٌظوٞ ٚ           

   
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اإلٌمبء ٚ اإلٍزغٛاة ٚ إٌّبلْخ  -5

 رطج١ك اٌلهاٍخ اٌّىزج١خ  -6
 رطج١ك اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ٔظو٠بً ثّب ّب٘لٖ اٌطٍجخ فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚ ؽ١برُٙ اٌؼبِخ ٚ اٌقبٕخ  -7
 ؽش اٌطٍجخ إلٛالػُٙ ػٍٝ اٌّىزجبد ٚ ؽٚٛه إٌلٚاد ٚ اٌّؤرّواد ٚ إٛالػُٙ ػٍٝ اٌوٍبئً ٚ  -8

 األٛبه٠ؼ ٚ اٌّغبالد ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ   
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اإلفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ثؤٍئٍخ ِزؼلكح ٚ ِزٕٛػخ ٌٍّٛاك اٌلها١ٍخ  -1

 اإلفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٌم١بً للهح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌفُٙ ٚ اإلكهان ٌٍّموه اٌلهاٍٟ ٚ رطج١مبرٗ  -2

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ا١ٌّلأٟ ػٓ ٛو٠ك أٍئٍخ ٠غ١ت ػٕٙب اٌطٍجخ ٔظو٠بً  -3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ  -1ط

 ِّبهٍخ اٌطٍجخ ٌٍزقٖٔ أٚ اٌّموه ٌزؼٍُّٙ اٌنٞ ٠زُ رله٠َُٙ ٌٗ ٔظو٠بً ٚ ١ِلا١ٔبً  -2ط

 عؼً اٌطٍجخ ِٙزّبً ٚ ِؾجبً ٌٍّموه اٌلهاٍٟ  -3ط

   ؽش اٌطٍجخ ٌّّبهٍخ رؼٍُّٙ ٚ فُّٙٙ ٚ إكهاوُٙ ٌٍّموه فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚ اٌْق١ٖخ  -4ط
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
 ٛو٠مخ اإلٌمبء ٚ اإلٍزغٛاة ٚ إٌّبلْخ  -4

 رطج١ك ٛو٠مخ اٌزله٠ٌ اٌّىزجٟ ٚ ا١ٌّلأٟ ٔظو٠بً  -5
ؽش اٌطٍجخ ٚ إٛالػُٙ ػٍٝ اٌىزت ٚ اٌوٍبئً ٚ األٛبه٠ؼ ٚ اٌّغبالد ٚ إٌْواد ٚ اإلٔزو١ٔذ ماد  -6

 اٌٍٖخ ثّٛٙٛع اٌّموه 
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اإلفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ اٌَبثمخ ٚ اٌؾبٙوح ٚ و١ف١خ اإلعبثخ ػٕٙب  -1
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 إٍزقلاَ إٍٍٛة ٚ ٛو٠مخ اإلٍزغٛاة ٚ إٌّبلْخ  -2

 اٍزقلاَ إٍٍٛة اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ٔظو٠بً  -3

 إعواء إفزجبهاد ّٙو٠خ أٚ ف١ٍٖخ ٌم١بً ِلٜ رؾ١ًٖ اٌطٍجخ ٌّٙبهح اٌزفى١و ٚ اٌزؾ١ًٍ اٌغغوافٟ ٌٍّموه  -4

 لهاٍٟ  اٌ     
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؼٍُّٙ اٌفُٙ اٌّؼوفٟ ٌٍّموه   -1ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ٚ رؼ١ٍُّٙ إٍٍٛة اإلٌمبء ٚاإلٍزغٛاة ٚ إٌّبلْخ ٚ و١ف١خ ػ١ٍّخ اٌزله٠ٌ                        -2ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ إٍزقلاَ اٌّموه فٟ ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌّٕٙخ ٚ اٌْق١ٖخ ٚاٌؼبِخ  -3ك

   ثٙنا اإلرغبٖ ِزبثؼخ اٌطٍجخ ٌٍزطٛهاد اٌزٟ رؾلس ٌٍّموه ؽب١ٌبً ٚ َِزمجالً ٚ ؽضُٙ  -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .98

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 2       األٚي

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - د

اٌفُٙ            

اٌّؼوفٟ 

ْٚٔؤح 

عغواف١خ إٌمً 

ٚاٌزغبهح 

ٚرطٛه ِفَٙٛ 

عغواف١خ إٌمً 

 ٚ ِواؽٍٙب 

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - س

اٌفُٙ اٌّؼوفٟ 

ٌّٕٙظ اٌجؾش 

اٌغغوافٟ ٚ  

ِفب١ّ٘ٗ 

األٍب١ٍخ ٚ 

 ِٕب٘غٗ

ْٔؤح عغواف١خ  - أ

إٌمً ٚاٌزغبهح 

ٚ رطٛه 

ِفَٙٛ 

عغواف١خ إٌمً 

 ٚ ِواؽٍٗ
 

 

 

ِٕٙظ اٌجؾش  - ة

اٌغغوافٟ 

ِٚفب١ّ٘ٗ 

األٍب١ٍخ ٚ 

 ِٕب٘غٗ 

 -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

 -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ  -3

 

  -أ

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

  -ة

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

  
 2       اٌضبٟٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - د

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ ٍٚبئً ٚ 

ٛوق اٌجؾش 

ٌغغواف١خ 

إٌمً ٚ 

 اٌزغبهح 
 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - س

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ ٌٖفبد 

 اٌجبؽش إٌبعؼ 

ٍٚبئً ٚ ٛوق  -أ

اٌجؾش اٌغغواف١خ إٌمً 

 ٚاٌزغبهح

 

 

 

 

 

 

ٕفبد اٌجبؽش  -ة

 إٌبعؼ 

 -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

 -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ  -3

 

  -أ

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

  -ة

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 
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 2       اٌضبٌش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - د

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ ٍٚبئً ٚ 

ٛوق اٌجؾش 

ٌغغواف١خ 

إٌمً ٚ 

 اٌزغبهح
 

 

 

  

رّى١ٓ اٌطٍجخ  - س

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ ٚ إكهان 

ٕفبد اٌجؾش 

 إٌبعؼ 

ٍٚبئً ٚ ٛوق  -أ

اٌجؾش ٌغغواف١خ إٌمً 

 ٚ اٌزغبهح 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕفبد اٌجؾش  -ة

 إٌبعؼ  

 -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

 

 

 -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ  -3

 

  -أ

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

 

 

  -ة

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

 
 2       اٌواثغ 

 

 

 

       2  

األِزؾبْ  -أ

 اٌْٙوٞ

 

  

األِزؾبْ  -ة

 اٌْٙوٞ 

 األِزؾبْ اٌْٙوٞ -أ

 

 

 

 األِزؾبْ اٌْٙوٞ  -ة

األٍئٍخ  -أ

 اٌّٛٙٛػخ

 

 

األٍئٍخ  -ة

 اٌّٛٙٛػخ 

 

رٖؾ١ؼ  -أ

 األعٛثخ 

 

 

رٖؾ١ؼ  -ة

 األعٛثخ

 
 2       اٌقبٌِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   -أ

إكهان ِؼوفخ ٚ فُٙ ٚ 

ِورىياد عغواف١خ 

 إٌمً

 

 

 

 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -ة

 فُٙ ٚ ِؼوفخ ٚ إكهان 

 فطٛاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ِورىياد عغواف١خ  -أ

 إٌمً 

 

 

 

 

 

 

 

فطٛاد اٌجؾش  -ة

 اٌؼٍّٟ

  -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

  -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

  -أ

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

 -ة

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 



الصفحت   

275 
 

  

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 
 2      اٌَبكً

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -أ

ِؼوفخ ٚ فُٙ ٚ إكهان 

ِورىياد عغواف١خ 

 إٌمً 

 

 

 

 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -ة

ِؼوفخ ٚ فُٙ ٚ إكهان 

و١ف١خ وزبثخ اٌجؾش 

 اٌؼٍّٟ اٌغغوافٟ 

ِورىياد عغواف١خ  -أ

 إٌمً 

 

 

 

 

 

 

 

و١ف١خ وزبثخ اٌجؾش  -ة

 اٌؼٍّٟ اٌغغوافٟ

 -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

  -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

  -أ

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

  -ة

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

 
 اٌَبثغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -أ

ِؼوفخ ٚ فُٙ ٚ إكهان 

 أّٔبٛ إٌمً

 

 

 

 

 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   -ة

ِؼوفخ ٚ فُٙ ٚ إكهان 

فو١ٙبد اٌجؾش ٚ 

و١ف١خ وزبثخ اٌجؾش 

 اٌؼٍّٟ اٌغغوافٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 أّٔبٛ إٌمً  -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

فو١ٙبد اٌجؾش   -ة

ٚ و١ف١خ وزبثخ اٌجؾش 

 اٌؼٍّٟ اٌغغوافٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -أ

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

  -ة

 اإلٌمبء  -1

 اإلٍزغٛاة-2

 إٌّبلْخ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

  -أ

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 

  -ة

إِزؾبٔبد  -1

١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع 

ٛو٠مخ   -2

اإلٍزغٛاة ٚ 

 إٌّبلْخ 

اٌزؾ١ٚو  -3

 ا١ٌِٟٛ َِجمبً 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .99

 عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ٚ عغواف١خ ِٕٙظ اٌجؾش اٌغغوافٟ  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 عغواف١خ إٌمً ٚ اٌزغبهح ) ث١ٓ إٌّٙغ١خ ٚاٌزطج١ك ( )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 عغواف١خ ِٕٙظ اٌجؾش اٌغغوافٟ 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
ِغٍخ عبِؼخ ثغلاك ِغٍخ ا٢كاة ماد اٌٍٖخ ثّٛٙٛع اٌّموه , 

ِغٍخ عبِؼخ ك٠بٌٝ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ , ثؾٛس ماد 

 ٍٕخ ٚ رمبه٠و ثّٛٙٛع اٌجؾش ٌٍزله٠َٟ 

االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ 

.... 
 ِٛالغ اإلٔزو١ٔذ :

 1- Google                                                                
2- Yahoo                                                                 

 اٌّواعغ :

a. ٠ٚى١ج١ل٠ب 

b. اٌٍّٛٛػخ اٌؼ١ٍّخ 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .111

a.  ٍٟإػزّبك اٌىزت اٌؾل٠ضخ ػ١ٍّبً ِغ اٌّموه اٌلهاٍٟ رىْٛ ماد ٍٕخ ثبٌّموه اٌلها 

b.  ٚ إػزّبك اٌّغالد ٚ إٌْواد ٚ اٌىزت ٚ األٛبه٠ؼ ٚ اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ ٚ أ٠ٚبً اٌؾى١ِٛخ

 اٌل١ٌٚخ ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ ِغ اٌّموه اٌلهاٍٟ 
c.  أفن ِٓ إٌلٚاد ٚ اٌّؤرّواد إٌّؼملح اٌّؼٍِٛبد ٚ إٍزقلاِٙب ِغ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٍٛاء

 أوبٔذ إٌلٚاد ٚ اٌّؤرّواد عبِؼ١خ أٚ ؽى١ِٛخ أٚ ك١ٌٚخ 
d.  ٍٟإٍزقلاَ  ّجىخ اإلٔزو١ٔذ ِٓ ٔبؽ١خ أفن اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رىْٛ ماد ٍٕخ ثبٌّموه اٌلها  

 

 

 

 
 

 
 
 

 وصف الوقرر

 

 اٌضبِٓ
 

      2 

 

 

 

    2  

 

 

 األِزؾبْ اٌْٙوٞ -أ

 

 

 

 األِزؾبْ اٌْٙوٞ -ة

 

 األِزؾبْ اٌْٙوٞ -أ

 

 

 

 األِزؾبْ اٌْٙوٞ -ة

 

األٍئٍخ  -أ

 اٌّٛٙٛػخ

 

 

األٍئٍخ  -ة

 اٌّٛٙٛػخ

رٖؾ١ؼ 

 األعٛثخ

 

 

رٖؾ١ؼ 

 االعٛثخ
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 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .185

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .186

 Geo3330/ اٌغغواف١خ اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس  اٍُ / هِي اٌّموه .187

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .188

 /اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ اٌَبكًاٌفًٖ اٌلهاٍٟ  اٌفًٖ / إٌَخ .189

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .191

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .191

 -اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:: اْ ٠ىْٛ أ٘لاف اٌّموه .192

 _ ِفَٙٛ عغواف١خ اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس ٚا١ّ٘زٙب ثبٌَٕجخ ٌٍطبٌت1

 ِفَٙٛ االٌٍ اٌّؼزّلح فٟ ر١ٕٖف اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس -2

 أٛاع إٌّب٘ظ اٌّزجؼخ فٟ كهاٍخ اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس -3

 ا١ّ٘خ اٌز١ٙئخ ٌٍلهً ٚو١ف١خ ا٠ٖبي اٌّؼٍِٛبد ٌٍطبٌت-4

 االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌٖؾ١ؾخ اٌَّزقلِخ فٟ رلهً عغواف١خ اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛسِؼوفخ  -5

 ِفَٙٛ اٌزٛاىْ اٌج١ئٟ ,ث١ٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ٚغ١و اٌؾ١خ ٌٍٕظبَ اٌج١ئٟ-6

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .111
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠لهن اٌطبٌت ا١ّ٘خ اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس ثبٌَٕجخ الٞ ثٍل -1     

 اْ ٠ٖٕف أٛاع اٌج١ئبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ  ٚاالٌٍ اٌّؼزّلح فٟ اٌز١ٕٖف -2     

 اْ ٠ؼوف اٌزوثخ ٠ٚج١ٓ ِىٛٔبرٙب ٚفٛإٙب اٌف١ي٠ب٠ٚخ  ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ -3     

 وبئٕبد ؽ١خ ِٚلٜ ا١ّ٘زٙب ٌٍٕظبَ اٌج١ئٟ  اْ ٠ٛٙؼ اٌطبٌت اٌج١ئخ اٌّبئ١خ ِٚب رؾ٠ٛٗ ِٓ -4     

 اْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت ِٖبكه رٍٛس اٌج١ئخ  -5     

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رؾل٠ل ِٖبكه اٌزٍٛس ٍٛاء وبٔذ ٛج١ؼ١خ اٚ ثْو٠خ ِٓ فالي ٍٚبئً اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ )كارب ّٛ(-1     

 ث١بْ ٚظبئف إٌظُ اٌج١ئ١خ ٚرطٛه٘ب -2     

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

,  فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 ؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.. اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع ا2ٌّ

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, 

 ٠ُ(.اٌزمٛ

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ -ط

 ٠ؼوف عغواف١خ اٌج١ئخ ِٚبٟ٘ ٍِٛصبرٙب  1-ط     

 ٠ج١ٓ اٌٍ ر١ٕٖف اٌؼٕبٕو اٌج١ئ١خ اٌؾ١خ ٚغ١و اٌؾ١خ  2-ط
 ٠ٛٙؼ ػاللخ ػٍُ اٌج١ئخ ثبٌؼٍَٛ االفوٜ 3-ط      

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠َزقلَ  ػبكح اٍٍٛة اٌزؼ١ٍُ اٌّجبّو ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ  اٌّٙبهاد ثْىً ِجبّو ٕٚو٠ؼ ِؼيىح ثبٌٍٛبئً 

 اٌؾل٠ضخ وبٌؼوٗ ثلارب اٌْٛ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
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 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 

 
 مبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثاٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 رٛظ١ف اٌّٙبهاد اٌّىزَجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼوفخ فٟ ِبكح عغواف١خ اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس -1

 افز١به اِضٍخ ِٓ ِموه اٌّبكح ٚػوٙٙب ػجو اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾل٠ضخ )كارب ّٛ(-2

 بكح اٌطبٌت ِٓ ٘نٖ اٌٍٛبئً ٚاٌّٙبهادرم١١ُ ِلٜ اٍزف-3
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 ث١ٕخ اٌّموه .112

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

ِفَٙٛ ػٍُ اٌج١ئخ ٚإٌظبَ اٌج١ئٟ  2 1

 ,اٌزٛاىْ اٌج١ئٟ
ِفَٙٛ ػٍُ اٌج١ئخ ٚإٌظبَ اٌج١ئٟ 

 ,اٌزٛاىْ اٌج١ئٟ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ٔٙبئٟ

اٌغالف اٌؾ١ٛٞ ,ػاللخ ػٍُ اٌج١ئخ  9 2

 ثبٌؼٍَٛ االفوٜ
اٌغالف اٌؾ١ٛٞ ,ػاللخ ػٍُ 

 اٌج١ئخ ثبٌؼٍَٛ االفوٜ
ادلناقشة 

 واالستجواب

 تقومي هنائي

فوٚع ػٍُ اٌج١ئخ )اٌج١ئخ اٌّبئ١خ  9 3

 ,اٌج١ئخ ا١ٌبثَخ, اٌغالف اٌؾ١ٛٞ(
فوٚع ػٍُ اٌج١ئخ )اٌج١ئخ اٌّبئ١خ 

,اٌج١ئخ ا١ٌبثَخ, اٌغالف 

 اٌؾ١ٛٞ(

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي هنائي

اٌزغ١و اٌج١ئٟ ٚاٌزل٘ٛه اٌج١ئٟ  9 4

 ,ػب١ٌّخ اٌزغ١واد اٌج١ئ١خ  
اٌزغ١و اٌج١ئٟ ٚاٌزل٘ٛه اٌج١ئٟ 

 ,ػب١ٌّخ اٌزغ١واد اٌج١ئ١خ  
ادلناقشة 

 واالستجواب

 تقومي هنائي

روو١ت اٌزظبَ اٌج١ئٟ ,اٌّىٛٔبد  9 5

 اٌغ١و االؽ١بئ١خ 
روو١ت اٌزظبَ اٌج١ئٟ 

 ,اٌّىٛٔبد اٌغ١و االؽ١بئ١خ 
ادلناقشة 

 واالستجواب

 تقومي هنائي

اٌّىٛٔبد االؽ١بئ١خ ,االٔظّخ  9 6

 اٌج١ئ١خ غ١و اٌىبٍِخ
اٌّىٛٔبد االؽ١بئ١خ ,االٔظّخ 

 اٌج١ئ١خ غ١و اٌىبٍِخ
ادلناقشة 

 واالستجواب

 هنائيتقومي 

ْٔٛء إٌظبَ اٌج١ئٟ ٚرطٛهٖ  9 7

 ,ٚظبئف إٌظُ اٌج١ئ١خ ٚرطٛه٘ب
ْٔٛء إٌظبَ اٌج١ئٟ ٚرطٛهٖ 

,ٚظبئف إٌظُ اٌج١ئ١خ 

 ٚرطٛه٘ب

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي هنائي

‘ االٔغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ ػٍُ اٌج١ئخ 9 8

 إٌّبٛك اٌج١ئ١خ اٌجو٠خ 
االٔغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ ػٍُ 

 إٌّبٛك اٌج١ئ١خ اٌجو٠خ ‘ اٌج١ئخ
ادلناقشة 

 واالستجواب

 تقومي هنائي

 االلب١ٌُ اٌؾ١بر١خ فٟ اٌؼبٌُ  9 9
 ِٕبٛك اٌج١ئخ اٌّبئ١خ

 االلب١ٌُ اٌؾ١بر١خ فٟ اٌؼبٌُ 
 ِٕبٛك اٌج١ئخ اٌّبئ١خ

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي هنائي

ِفَٙٛ ‘ رٖٛهاد ؽٛي اٌزٍٛس  9 11

ر١ٕٖف اٌزٍٛس ‘ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ 

 اٌج١ئٟ

‘ رٖٛهاد ؽٛي اٌزٍٛس 

ر١ٕٖف ‘ ِفَٙٛ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ 

 اٌزٍٛس اٌج١ئٟ

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي هنائي

 اٍجبة ؽلٚس اٌزٍٛس اٌج١ئٟ  9 11
 ِقبٛو إٌّٛ اٌَىبٟٔ

 اٍجبة ؽلٚس اٌزٍٛس اٌج١ئٟ 
 ِقبٛو إٌّٛ اٌَىبٟٔ

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي هنائي

رٍٛس اٌٙٛاء ِٖٚبكه رٍٛصٗ  9 12

,َِججبد رٍٛس اٌٙٛاء ِٚؤصوارٗ 

 فٟ اٌج١ئخ اٌغ٠ٛخ 

رٍٛس اٌٙٛاء ِٖٚبكه رٍٛصٗ 

,َِججبد رٍٛس اٌٙٛاء 

 ِٚؤصوارٗ فٟ اٌج١ئخ اٌغ٠ٛخ 

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي هنائي

 تقومي هنائيادلناقشة  االصبه اٌؼبِخ ٌؾلٚس اٌج١ئٟ االصبه اٌؼبِخ ٌؾلٚس اٌج١ئٟ 9 13
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .113

 ال رٛعل ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 2112ػّبك ِط١و / 1كهاٍخ ٌٍزٍٛس اٌج١ئٟ فٟ اٌؼواق/ك اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼزّلح -2

 2114ٕفبء اٌّظفو/1اٌّْىالد اٌج١ئ١خ /ك

ؽبهس عجبه/اٌطجؼخ  1ِقبٛوح /ك‘ ِٖبكهٖ‘ اٌزٍٛس اٌّبئٟ

 2111االٌٚٝ  

 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب -3

 (111اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزمبه٠و )اٌّغالد

 االٍزفبكح ِٓ اٌلٚه٠بد  ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه

 االٍزفبكح ِٓ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ وّٖبكه اٙبف١خ  اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ/ِٛالغ االٔزو١ٔذ -4

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .114

 فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍبً .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ 1  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 

 
 
 

 هذرس الوبدة                                                                              

 م عور ابراهُن حسُي1م                                                                       

 الوبدة : البُئت والتلىث 
 
 
 
 
 

 واالستجواب

 ِغبالد اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ 9 14
 ا٘لاف اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ

 ِغبالد اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ

 ا٘لاف اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ
ادلناقشة 

 واالستجواب

 تقومي هنائي

ادلناقشة  االفزجبه إٌٙبئٟ االفزجبهإٌٙبئٟ 9 15
 واالستجواب

 تقومي هنائي
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 نموذج وصؼ المقرر

 المادة .. جغرافية قارة امريكا الشمالية     

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقيا 
حقق االستفادة القصوى من فرص التعمم المتاحة. والبد من الربط بينيا وبين وصف مبرىنًا عما إذا كان قد 

 ؛البرنامج.

 كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .193

 الجغرافيا     القسم العممي  / المركز .194

 Geo333  0/  جنوبية جغرافية قارة امريكا ال اسم / رمز المقرر .195

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .196

 السادس/ الثالثة الفصل / السنة .197

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .198

 1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .199

 أىداف المقرر .211

   لجنوبية معرفة الطمبة بجغرافية قارة امريكا ا -13
  جنوبية سام السطح لقارة امريكا القمعرفة الطمبة بخصائص وا -14
معرفة الطمبة بكيفية التمييز بين الجانب الطبيعي واقسامو لمقارة .. وبين النشاطات السكانية  -15

 االقتصادية المختمفة من توزيع سكاني وزراعة وتعدين وتجارة ... الخ 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم .115
 األىداف المعرفية   -أ

  جنوبية من الحصول عمى المعرفة النظري لجغرافية  امريكا التمكين الطالب  -1أ
تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لتقسيم القارة حسب وحداتيا السياسية  -2أ

 ) الدول (  
تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم اىم المصادر والمراجع لجغرافيا   -3أ

 العالم الجديد
 ب من الحصول عمى المعرفة والفيم لمدراسة الميدانية الخاصة بالقارة تمكين الطال -4أ
نديز تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لتحميل مفيوم منظومة جبال اال  -5أ

 واقساميا 
تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم عن مراحل تطور اشكال السطح    -6أ

 فيو في القارة والعوامل المؤثرة 
 األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   ىظبة البرازيل و  نديز ميارات خاصة في التمييز بين نظام جبال اال – 1ب
 ميارات خاصة في تحميل وتفسير مكونات النشاطات السكانية داخل القارة   – 2ب
 ميارات خاصة في كيفية تطبيق رسم القارة وتوضيح بعض المعالم الرئيسة فييا   – 3ب
 
 طرائق التعميم والتعمم      

 االلقاء او المحاضرة  -19
 العرض العممي ) استخدام مختبر الجغرافية( -21
 مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى المصادر دراسة جغرافية العالم الجديد  -21
 الدراسة الميدانية المتعمقة بالقارة وحسب تواجد معموماتيا في المكتبات  -22

 طرائق التقييم      
 اختبارات يومية بأسئمة محددة  -18
 وضع درجات لمواجب البيتي والمشاركات الصفية  -19
 اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية و مقاليو  -21
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 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

  جنوبية الجغرافية االقميمية المريكا الان يفسر ويحمل  -1ج
 ان يفرق بين االقاليم الصناعية واالقاليم  الزراعية والتجارة والنقل في القارة  .-2ج
 يقيم بعض الباحثين الجغرافيين المشيورين في مجال جغرافية العالم الجديد  -3ج
 ارة     يفسر الظواىر الجغرافية المؤثرة عمى التوزيع السكاني في الق -4ج

  
 طرائق التعميم والتعمم     
 طريقة حل المشكالت  -21
 العصف الذىني  -21
 طريقة المحاكاة -22
 طريقة االستجواب -23
 طرائق التقييم    
 االختبارات التحريرية لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميل واالستنتاج  -21
 الدولكتابة بحوث عن بعض الدول متضمنة لدراسات سكانية متنوعة لبعض  -22
 امتحانات اليومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجيو  -23
 gisاختبارات عممية في مختبر  -24

 
 
 

الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور  -د 
 الشخصي (.

 يستخدم المصادر والمراجع المعاصرة  -1د
تشكيل مجموعة من الطمبة لدراسة وحل بعض المسائل االحصائية عن اىم االنيار  -2د

 في القارة  
  جنوبية صة بجغرافية قارة امريكا الاالفادة من مؤسسات الدولة ذات برسم الخرائط الخا -3د
 االفادة من مراكز التخطيط  ومن الجياز المركزي لالحصاء التابع لوزارة التخطيط      -4د
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 بنية المقرر .116
مخرجات التعمم  الساعات األسبوع

المطموبة: تمكين 
 الطمبة من معرفة وفيم

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

جغرافية قارة امريكا  2 1
 جنوبية ال

تعريف عام عن 
الجغرافية االقميمية 

 لمقارة 

 بنائي  المحاضرة

اىم الحركات التكتونية  2 2
التي ادت الى تشكيل 

 اقسام سطح القارة 

تصنيف الحركات 
واالشكال االرضية 

 التي نتجت عنيا 

 بنائي  المحاضرة

اىم اقسام السطح في  2 3
 القارة  

تعداد مكونات اقسام 
 السطح 

 بنائي  المحاضرة

الموارد المائية في  2 4
واىميا نير القارة  

 االمزون 

كيفية االستفادة من 
موارد المياه في القارة 

 الغراض متنوعة 

 بنائي  المحاضرة

اىم المناطق التي  مناخ القارة  2 5
تشيد اكتظاظ سكاني 

كبير عمى مستوى 
 لقارة ا

 بنائي  المحاضرة

6 2 
 

اىم العوامل المثرة في 
 المناخ 

العوامل الطبيعية 
ومقدرة االنسان عمى 

التغمب عمى احوال 
 المناخ القاسية  

 بنائي  المحاضرة

 بنائي  المحاضرة امتحان الشير االول امتحان 2 7

سكان القارة واصوليم  2 8
 العرقية 

اىم السالالت البشرية 
التي ينتمي الييا سكان 

 القارة 

 بنائي  المحاضرة

اىم اليجرات السكانية  2 9
 التي شيدتيا القارة 

السكان االصميين 
واالوربيين والمياجرين 

 بنائي  المحاضرة
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  االوائل 
النشاطات االقتصادية  2 11

 في القارة 
اىم الموارد االقتصادية 

 التي تخدم القارة  
 بنائي  المحاضرة

الزراعة والصناعة  في  2 11
 قارة امريكا الشمالية 

تحديد االقاليم الزراعية 
 والصناعية  

 بنائي  محاضرة

التعدين واىم مصادر  2 12
 الطاقة في القارة 

تحديد اىمية النفط 
المستخرج من ابار 

 القارة 

 بنائي  المحاضرة

النقل والتجارة والسياحة  2 13
 في القارة 

تعرف النقل ووسائل 
 النقل والتجارة العامة  

 بنائي  المحاضرة

 بنائي  محاضرة امتحان الشير الثاني امتحان 2 14

دراسة وحدة سياسية  2 15
 منتخبة ) كندا(

تحيد اىم وسائل تحديد 
 النسل 

 بنائي محاضرة 
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 البنية التحتية  .11
 الكتب المنيجية ...  ـ الكتب المقررة المطموبة 1
جغرافية العالم الجديد لمدكتور سعدي محمد صالح السعدي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 والدكتور يوسف يحيى طعماس 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 تقارير منظمة اليونسكو العالمية ... تقارير منظمة االمم المتحدة 

مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، 
.... 

 منتدى الجغرافيين العرب 
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 المرحلة الرابعة / الفصل السابع 
 
 
 

 وصف المقرر
ادلتاحة. والبد من  التعلم ستفادة القصو  من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إغلازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم اجلغرافية/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم/ Univ4115 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الرابعة/ السابع السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
1/13/2119 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 ادلمنوع من الصرؼ, العطف, التوكيد, البدؿ,الصفة : (التوابع )النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

 2.  ادلدارس الشعرية مع ظلوذج من شاعر وحياتو , النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث: (االدب العريب احلديث )األدب  تعلم
 النثر يف االدب العريب احلديث , لكل مدرسة

 
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

 النحو) التوابع( :الصفة ،البدؿ، التوكيد، العطف، ادلمنوع من الصرؼ.  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم   -1أ
األدب) االدب العريب احلديث( :النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث،  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  -2أ

 شاعر وحياتو لكل مدرسة، النثر يف االدب العريب احلديث .ادلدارس الشعرية مع ظلوذج من 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف االدب. – 1ب
 .مهارات تتعلق مبوضوعات النحو -2ب

 مهارات تتعلق بالنثر العريب احلديث  -3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اعلية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ معٌت الروحي للشعر والنثر -2ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2
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 .( ادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم النعت 2 1

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم البدؿ 2 2

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو الفظي وادلعنوي – تعلم التوكيد 2 3

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم العطف 2 4

5 

 -تعلم عطف البياف 2

 عطف النسق

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو ادلمنوع من الصرؼ 2 6

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل 2 7

8 

2  النهضة األدبية يف
 احلديثاألدب العريب 

 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث /االدب

9 

مدرسة : ادلدارس الشعرية  2
مجاعة  -ادلهجر-اإلحياء
 الديواف 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

13 

2 مدرسة   ادلدارس الشعرية
 مدرسة الشعر احلر -أبولو

 
 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

11 

2   ظلاذج من حياة شاعر واحد
لكل مدرسة وعشرة أبيات 

 من شعره 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدبظلاذج من حياة شاعر واحد لكل  2 12
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  مدرسة وعشرة أبيات من شعره

13 
العريب احلديث :  النثر يف األدب 2

 القصة والرواية 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

14 
النثر يف األدب العريب احلديث  2

 ادلسرحية–ادلقالة –:

 التقومي البنائي عرض ظلوذج األدب العريب احلديث/ االدب

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

 . النحو الوافي ، عباس حسن 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

. جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني 

 . مجلة المجمع العلمي العراقي 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

. المكتبة الشاملة 

. موقع المجلس العلمي 

 . شبكة الفصيح 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 وصف المقررنموذج 

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 قسم اجلغرافية/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 مناىج والكتب ادلدرسية اسم / رمز المقرر  /Coll 4214 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الرابعة/ السابع  الفصل / السنة 

 )ساعة31 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف ادلناىج  

 يعدد خصائص ادلناىج 
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 يبُت اعلية ادلناىج 

 يشرح عن اسس بناء ادلناىج 

ػللل عناصر ادلنهج ادلدرسي 

 يقارف بُت انواع ادلناىج الدراسية 

 يقـو ادلناىج الدراسية 

  تطوير ادلناىج الدراسية وظلاذجويبُت اسباب 

 يعرؼ الكتاب ادلدرسي من حيث مفهومو  

 يعدد بنقاط اعلية الكتاب ادلدرسي 

 يقـو الكتاب ادلدرسي 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   األىداف المعرفية -أ
 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للمناىج وخصائصها واعليتها  -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألسس بناء ادلناىج -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لعناصر ادلنهج ادلدرسي -4أ

 ناىج الدراسية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألنواع ادل -5أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف رلاؿ تقومي ادلناىج الدراسية  -6أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتطوير ادلناىج وظلاذجو واسبابو  -7أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للكتاب ادلدرسي -8أ
  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 
 يقارف بُت ادلفهـو القدمي وادلفهـو احلديث للمناىج - 1ب

 .يبُت اسس بناء ادلناىج - 2ب

 ػللل ادلنهج ادلدرسي اىل عناصره -3ب

 . غلمع معلومات عن انواع ادلناىج ادلدرسية   -4ب

 .يفسر اسباب تقومي ادلناىج ادلدرسية -5ب

 .الدراسية وظلاذجويبُت تطوير ادلناىج  -6ب

 .يكتب ورقة حبثية عن الكتاب ادلدرسي -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة بادلناىج1

 .ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر ادلناىج ادلدرسية 3

 مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية بادلناىج ادلدرسيةػ حتسُت 4
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 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة 5

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإصلاز حبوث وتقارير3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج
 يدرك اىمية نظريات المناىج -0ج
 يعطي اىمية للكتاب المدرسي  -9ج
 يربط انشطة المناىج بالبيئة   -3ج
 يقيم االنشطة . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 
.  استعمال طريقة العروض التقديمية 
. رسم المخططات التوضيحية 
. طريقة العصف الذىني 

 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 العراؽ ويف الدوؿ ادلتقدمةػ طلب إجراء مقارنات بُت ادلناىج يف 

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت اليت ختص ادلناىج

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -9د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
   

 

 بنية المقرر 



الصفحت   

296 
 

  

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 
التعرؼ على مفهـو ادلناىج 

 وخصائصها وأعليتها
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب ادلناىج

2 2 
التعرؼ على االساس 

 (الفكري)الفلسفي
 اسس ادلناىج

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

3 2 
التعرؼ على االساس 

 (االجتماعي)الثقايف

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب اسس ادلناىج

4 2 
التعرؼ على االساس 

 (النمائي)النفسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب اسس ادلناىج

5 2 
حتليل , يفهم االىداؼ الًتبوية 

 احملتو 
 عناصر ادلنهج ادلدرسي

 التقومي البنائي واالستجوابادلناقشة 

 مقالية االوؿ اسئلة اختبار الشهر 2 6

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج ادلواد الدراسية 2 7

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج النشاط 2 8

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على ادلنهج احملوري 2 9

11 2 
التعرؼ على مفهـو تقومي ادلنهج 
 واىدافو ومعايَته وطرقو وخطواتو

 تقومي ادلناىج الدراسية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب الدراسيةتطوير ادلناىج  فهم تطوير ادلنهج ودوافعو 2 11

12 2 
فهم مبادئ تطوير ادلنهج وظلاذج 

 اساسية لتطويره
 تطوير ادلناىج الدراسية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

13 2 
التعرؼ على مفهـو الكتاب 

 ادلدرسي واعليتو
 الكتاب ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

14 2 
التعرؼ على الكتاب ادلنهجي 

 واآللكًتوين الورقي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب الكتاب ادلدرسي

 اختبار الشهر الثاين اسئلة مقايل 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 9119محمد التميمي،المنهج وتحليل الكتاب، عواد جاسم   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 3980,عواد جاسم محمد التميمي, الكتاب المدرسي
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

 2009,عواد جاسم محمد التميمي, المنهج وتحليل الكتاب

 3980,عواد جاسم محمد التميمي, الكتاب المدرسي

  

 محاضرات نوعية واالستضافة على المواقع االلكترونية  المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....ب ـ 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

حاجة ادلؤسسات الًتبوية اىل تطوير , اعلية تطوير ادلناىج, اف يشمل ادلقرر الدراسي مراحل تطور ادلناىج ، نظريات ادلناىج احلديثة 
 ظلاذج من ادلناىج لبعض الدوؿ ادلتقدمة, ادلناىج

 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم اجلغرافية/ مواد تربوية  ادلركز/   القسم العلمي 

  ادارة تربوية رمز ادلقرر/ اسم /Coll 4215 

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  السنة الرابعة /السابع الفصل السنة/ الفصل 
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 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 2119/ 11 /1  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية :أىداؼ ادلقرر 

 االدارة وتطورىا ،االدارة الًتبوية، االدارة ادلدرسية .  مفهـو .1

 التعرؼ على اىم نظريات االدارة  . .2

 التعرؼ على اىم وظائف االدارة. .3

 ،تطورىا واىم نظرياهتا.مفهـو القيادة  .4

 التعرؼ على االشراؼ الًتبوي واساليب االشراؼ الًتبوي.  .5

 التقومي يف االشراؼ الًتبوي )تقومي ادلدير ،تقومي ادلعلم ،تقومي التالميذ(.6- 

 
 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 مفهـو االدارة ،االدارة الًتبوية ،االدارة ادلدرسية.  اف يعرؼ الطالب  -1أ
 اىم نظريات االدارة ووظائفها واظلاطها. اف يعرؼ الطالب  -2أ
 الطالب  مفهـو القيادة ،القيادة الًتبوية، اىم نظرياهتا. اف يعرؼ  -3أ
 االشراؼ الًتبوي ،تطوره، اىم اساليب االشراؼ الًتبوي.  اف يعرؼ الطالب -4أ
 (.التالميذ, ادلعلم ,ادلدير )اف يعرؼ الطالب التقومي الًتبوي واعليتو  -5أ

 

 اف تتكوف لد  الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .االدارة الًتبوية – 1ب

 .القيادة الًتبوية– 2ب

 .االشراؼ الًتبوي  – 3ب

 .التقومي الًتبوي -4ب
 

  والتعلم  التعليمطرائق      

الرسائل   ,الدوريات, الكتب ذات العالقة ) يف بداية الفصل غلري ابالغ الطلبة مبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلومات 
 :وكاالٌب, واساليب التقومي اليت سيجري اتباعها , وتوزع ادلفردات على اسابيع الفصل الدراسي( اجلامعية

 .  للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة مبصادر ادلعلومات سابقة الذكرهتيئة احملاضرات وفقا . 1

 .ابالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة. 2
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 . الطلب من الطلبة تقدمي اوراؽ ختص موضوعا او اكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة .3
 

  طرائق التقييم     

اجراء امتحانُت فصليُت االوؿ بعد انقضاء االسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد االسبوع احلادي عشر من الفصل  .1
من التحصيل % 43حيث درجة التقومي ذلا ( االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية 

  .مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليوميةالكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار 

من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئلة مشولية زلتو  ادلقرر % 63امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو . 2
 (.االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الدراسي وادلستويات العقلية 

 

  قادرا على اف يكوف الطالب:األىداؼ الوجدانية والقيمية - ج

 .تعريف اىم مهارات القائد الًتبوي الناجح -1ج

 .تعريف اىم مهارات ادلدير الناجح-2ج

 .تعريف نوع القيادة واالدارة الًتبوية الناجح-3ج

 .دتييز افضل وسائل التقومي يف االشراؼ الًتبوي -4ج

 
  

 

  طرائق التعليم والتعلم    

حيث تتم تعليم ادلهارات بشكل مباشر وصريح معززة باألمثلة عن االدارة دلراحل التعليم يستخدـ عادة اسلوب التعليم ادلباشر 
  االساس

 
 

  طرائق التقييم   

 .تأٌب ضمنا مع عمليات التقييم بادلقرر الدراسي اليت حتصل اثناء وهناية الفصل الدراسي

 
 
 

  .(ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات األخر  ) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .توضيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم اىم مهارات االدارة لد  الطلبة-1د

 .اختيار امثلة او ظلاذج لإلدارة وعرض سلبياهتا واغلابياهتا-2د

 .تقييم مد  اكتساب الطلبة دلهارات التقومي-3د

 .ادلهارات اليت اكتسبها الطلبة من خالؿ ادلقرر الدراسيبناء اختبارات خاصة للتعرؼ على اىم   -4د

 

 بنية ادلقرر 



الصفحت   

311 
 

  

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

االدارة ،االدارة  مفهـو 2 1
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

االدارة، االدارة  مفهـو
مع  ،االدارة ادلدرسية الًتبوية
 االمثلة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  نظريات االدارة الًتبوية الًتبوية نظريات االدارة  2
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  وظائف االدارة الًتبوية وظائف االدارة الًتبوية  3
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  اظلاط االدارة الًتبوية اظلاط االدارة الًتبوية  4
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  القيادة مفهومها، تطورىا القيادة مفهومها، تطورىا    5
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري  6
 
 

ادلناقشة  اىم نظريات القيادة اىم نظريات القيادة   7
 واالستجواب

 بنائيتقومي 

بعض ظلاذج السلوؾ   8
 القيادي ،مفهومها ،انواعها

بعض ظلاذج السلوؾ 
 القيادي ،مفهومها ،انواعها

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  االشراؼ الًتبوي وتطوره االشراؼ الًتبوي وتطوره  9
 واالستجواب

 تقومي بنائي

انواع االشراؼ الًتبوي   11
 واساليب االشراؼ الًتبوي 

انواع االشراؼ الًتبوي 
 واساليب االشراؼ الًتبوي

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري  11
 
 

ادلناقشة  التقومي يف االشراؼ الًتبوي التقومي يف االشراؼ الًتبوي  12
 واالستجواب

 بنائيتقومي 

ادلناقشة  تقومي ادلدير وادلعلم والتالميذ تقومي ادلدير وادلعلم والتالميذ  13
 واالستجواب

 تقومي بنائي

    مراجعو هنائية  14

 تقومي بنائيادلناقشة  االختبار النهائي االختبار النهائي  15
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 واالستجواب

 البنية التحتية  

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

   االدارة الًتبوية مفهومها ،نظرياهتا، وسائلها ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 د. صالح عبد احلميد مصطفى     د . صلاة عبد اهلل النابو

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 ،....  ( اجملالت العلمية ، التقارير

 لة بادلقرراالستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الص

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 .يتم تطوير ادلقرر حسب ما ػلدث من تغيَت وتطور يف اجملتمع  .1

 .ادلناىج يف النظاـ العادلييتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير . 2
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .211

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .212

 Geo4332 / عغواف١خ ١ٍب١ٍخ اٍُ / هِي اٌّموه .213

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .214

 / اٌواثؼخاٌَبثغ اٌفًٖ / إٌَخ .215

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .216

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .217

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .218

 مفيوم الجغرافية السياسيةالتعرؼ على  -1

مقومات نشوء الدولة )عوامل قيام الدولة ، مفيوم الدولة ، تصنيف الدول من تدريب الطلبة على التمييز بُت  -2
 (من القوةإمكانياتيا حيث 

 يف الدراسات اجلغرافية االخر  نظريات قوة الدولةتعويد الطلبة على استخداـ ادلعلومات ادلكتسبةحوؿ  -3

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

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

 ؛البرنامج.
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 السياسية الحدود. زيادة الثروة العلمية والثقافية لد  الطلبة عن طريق حثهم على حفظ وتطبيق بعض ادلعلومات اليت ختص  -4

 

 

 

 

 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .117

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌؼٍُ اٌغغواف١ب -1ا

 ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌٍغغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -2ا

 ٚاٌفُٙ ٌّٛٙٛع اٌغغواف١خ ا١ٌَب١ٍخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ  -3ا

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ىزت ٚهلخ ثؾض١خ, ٚوزبثخ ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ ِغبي اٌؾلٚك ا١ٌَب١ٍخ  -1ة

 ٠ؾفع أٛاع ِٓ اٌؾلٚك ا١ٌَب١ٍخ ٚفٖبئٖٙب ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رىٛٔٙب . -2ة

 ٠زؼٍُ اٌطٍجخ ر١١ّي أٛاع اٌؾلٚك ا١ٌَب١ٍخ -3ة

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ , 

اٌزٟ اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ, ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ  اٌلٚه٠بد ,

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب , ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 د ل١ل اٌلهاٍخ. . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػب3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, 

ٍٟ ػٍٝ اْ ٠ؤفن ثٕظو االػزجبه % ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌى41اٌزؾ١ًٍ , اٌزوو١ت , اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم١١ُ ٌٙب 

% فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽٚٛه اٌطٍجخ 1ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ,٠ّٚىٓ اْ رىْٛ كهعخ اٌزم١١ُ 

 ٌٍّؾبٙواد ٔٙبئ١ب . 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو , اٌفُٙ ,اٌزطج١ك, اٌزؾ١ًٍ, اٌزوو١ت, االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلها

 اٌزم٠ُٛ(.
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 ٌغوٗ ر١ًَٙ كهاٍزٙب. اٌغغواف١خ ا١ٌَب١ٍخ  ؼٍّبء عٙٛك اٌاٌطٍجخ ٠ضّٓ  -1 

 ٠ٕبلِ اٌطٍجخ اٌّْىالد ا١ٌَب١ٍخ ث١ٓ اٌلٚي-2

 ثبٌٕظو٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ ا١ٌَب١ٍخ ث١ٓ اٌلٚي اٌطٍجخ هأ٠ُٙ٠ج١ٓ  -3
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٚ االٌمبء -1

 االٍزغٛاة -2

 إٌّبلْخ -3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رؤرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 ِٓ فالي االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ اٍزقلاَ اٌزم١١ُ -1

 فٟ ِقزجو اٌغغواف١خ) ِؾبوبح ١ِلا١ٔخ(  اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2

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

 ا١ٌَب١ٍخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ اٌغغواف١خ  -1

 رط٠ٛو للهح اٌطٍجخ فٟ رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّؤصوح فٟ رى٠ٛٓ اٌؼاللبد ا١ٌَب١ٍخ -2

رّى١ٓ اٌطجخ ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاالّىبي اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّقططبد فٟ رؾ١ًٍ ِٛٙٛػبد اٌغغواف١خ  -3

 ا١ٌَب١ٍخ
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 ث١ٕخ اٌّموه .118

رّى١ٓ   ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ رؼو٠ف
ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌزم١١ُ

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح مفيوم الجغرافية السياسية  مفيوم الجغرافية السياسية  2 1

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
مقومات نشوء الدولة )عوامل قيام  2 2

 الدولة ، مفيوم الدولة 

مقومات نشوء الدولة )عوامل 
 قيام الدولة ، مفيوم الدولة 

اٌّؾبٙوح 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
تصنيف الدول من حيث  2 3

 إمكانياتيا من القوة

تصنيف الدول من حيث 
 إمكانياتيا من القوة

اٌّؾبٙوح 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
واثرىا مقومات بناء قوة الدولة  2 4

)المقومات عمى وزنيا السياسي 
 الطبيعية 

واثرىا مقومات بناء قوة الدولة 
)المقومات عمى وزنيا السياسي 

 الطبيعية 

ِْبهوخ  اٌّؾبٙوح

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

المقومات البشرية ، المقومات  2 5
 االقتصادية

المقومات البشرية ، المقومات 
 االقتصادية

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 6
 الحدود مفيوم) السياسية الحدود 2 7

 الحدود انواع ، السياسية
 (السياسية

 مفيوم) السياسية الحدود
 انواع ، السياسية الحدود
 (السياسية الحدود

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 نظريات قوة الدولة مقدمة عنيا  2 8
 نظرية ماكندر-1

 

 نظريات قوة الدولة مقدمة عنيا 
 نظرية ماكندر-1
 

االٌمبء 

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االٌمبء  نظرية ماىان  نظرية ماىان  2 9

 ٚإٌّبلْخ

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االٌمبء  نظرية سفرسكي  نظرية سفرسكي  2 11

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .119

 --------------- ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
اٌؾوح, اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ١ٌٙئخ اٌَّؼ  )٠ٚى١ج١ل٠ب (اٌٍّٛٛػخ

 اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌؼوال١خ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .111

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 
 هذرس الوبدة                                                                               

 خلف عور عبذ هللاد.                                                                                                                    

 
 
 
 

االٌمبء  النظريات الحديثة  النظريات الحديثة  2 11

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2 12

 سياسية مشاكل) تطبيقية مشاكل 2 13
  معاصرة

  الفمسطينية القضية-1
 

 مشاكل) تطبيقية مشاكل
  معاصرة سياسية

  الفمسطينية القضية-1
 

االٌمبء 

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االٌمبء   العنصري التمييز مشكمة  العنصري التمييز مشكمة 2 14

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

االٌمبء  ِٕبلْخ اٌزمبه٠و ِٕبلْخ اٌزمبه٠و 2 15

 ٚاالٍزغٛاة

ِْبهوخ 

ٕف١خ 

ٚاِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 
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 ًوىرج وصف الوقرر

 

 الوقرروصف 

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .219

 غغواف١خاٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .211

 Geo4333 / عغواف١خ اٌّلْ اٍُ / هِي اٌّموه .211

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .212

 اٌَبثغ/ اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .213

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .214

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .215

 -اٌلهاٍٟ ػٍٝ اْ :: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها فٟ ٔٙب٠خ اٌفًٖ أ٘لاف اٌّموه .216

 التعرؼ على مفهـو جغرافية ادلدف  -1

 تدريب الطلبة على التمييز بُت انواع ادلدف وكذلك بُت الريف واحلضر -2

 تعويد الطلبة على استخداـ ادلعلومات ادلكتسبة من موضوع جغرافية ادلدف يف الدراسات اجلغرافية االخر  -3

لد  الطلبة عن طريق حثهم على تطبيق بعض ادلعلومات اليت ختص موضوع جغرافية ادلدف يف  زيادة الثروة العلمية والثقافية -4
 بيئاهتم احلضرية

 
 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميم والتعمم والتقييم .111

 األهداؼ المعرفية   - أ
 لممدينة تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم النظري  -
 لتركيب المدنتمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم النظري -
 لتصنيفات المدن تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم النظري  -
 لمورفولجية المدن تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم النظري  -
 نة بين المدينة واقميمهالممقار  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم النظري  -
 
 االتيةكون لدى الطمبة مهارات األهداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر. ان تت  -ب 

 gisتطبيؽ العممي عمى احدى المدن باستخدام خرائط  -

 طرائؽ التعميم  والتعمم      
الكتب في بداية الفصل يجري ابالغ الطمبة بمفردات المقرر الدراسي ومصادر المعمومات ) 

ذات العالقة , الدوريات , الرسائل الجامعية( وتوزع المفردات عمى اسابيع الفصل الدراسي, 
 واساليب التقويم التي سيجري اتباعها , وكاالتي:

. تهيئة المحاضرات وفقا لمتسمسل الذي ورد في المقرر الدراسي عن طريؽ االستعانة 1
 بمصادر المعمومات سابقة الذكر.  

 طمبة عن موضوع المحاضرة القادمة بقصد التهيئة.. ابالغ ال2
 . الطمب من الطمبة تقديم اوراؽ تخص موضوعا او اكثر من الموضوعات قيد الدراسة. 3

 
 طرائؽ التقييم      

. اجراء امتحانين فصميين االول بعد انقضاء االسبوع الخامس من الفصل الدراسي 1
والثاني بعد االسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي وتراعى في كل امتحان المستويات 
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العقمية ) التذكر , الفهم ,التطبيؽ, التحميل , التركيب , التقويم ( حيث درجة التقويم لها 
مي عمى ان يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركته % من التحصيل الك44

 اليومية. 
% من التحصيل ووفؽ توقيتات الوزارة ويراعى 04. امتحان نهاية الفصل الدراسي وله 2

عند وضع االسئمة شمولية محتوى المقرر الدراسي والمستويات العقمية ) التذكر , الفهم 
 يم(.,التطبيؽ, التحميل, التركيب, التقو 

 
 -ان:األهداؼ الوجدانية :ان يكون الطالب قادرا عمى  -ج

 يثمن جهود الخبراء في تصنيؼ المدن لغرض تسهيل دراستها.
 يثني عمى دور العمماء في تطوير تصيؼ المدن -
 يبين رائيه بالتصنيؼ المدينة التي يعيش فيها -
 
  
 

 طرائؽ التعميم والتعمم     
مثل المحاضرة ومنها ما هو حديث مثل ورش العمل  طرؽ متنوعة منها ماهو تقميدي

 والحمقات النقاشية واستخدام التقنيات الجغرافية في استحصال الفهم والتعمم.
 

 طرائؽ التقييم    
 تأتي ضمنا مع عمميات التقييم بالمقرر الدراسي التي تحصل اثناء ونهاية الفصل الدراسي.

 االختبارات الموضوعيةاستخدام التقييم الموضوعي من خالل  -
 )gisاستخدام االختبارات المختبرية) مختبر الجغرافية  -
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المهارات العامة والتأهيمية المنقولة ) المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور  -د 
 الشخصي (.

 يستخدم المصادر والمراجع المتاحة -
 يستخدم االنترنت -
 

 ث١ٕخ اٌّموه .112

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

اٌزؼوف ػٍٝ ا١ّ٘خ عغواف١خ  2 1

 اٌّلْ
اٌّؾبٙوح  ا١ّ٘خ عغواف١خ اٌّلْ

 اٌّٛٙٛػ١خ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزؼوف ػٍٝ ا٘لاف كهاٍخ  2 2

 عغواف١خ اٌّلْ
اٌّؾبٙوح  ا٘لاف كهاٍخ عغواف١خ اٌّلْ

 اٌّٛٙٛػ١خ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ  المناقشة اٌّٛلغ ٚأٛاػٗ اٌزؼوف ػٍٝ اٌّٛلغ ٚأٛاػٗ 2 3

 اٌجٕبئٟ

اٌزؼوف ػٍٝ اٌزوو١ت اٌلافٍٟ  2 4

 ٌٍّل٠ٕخ
اٌزم٠ُٛ  فرق تعمم اٌزوو١ت اٌلافٍٟ ٌٍّل٠ٕخ

 اٌجٕبئٟ

اسئمة  اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 5
موضوعية 

 متنوعة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزؼوف ػٍٝ إٌظو٠بد اٌزٟ  2 6

 فَود اٌزوو١ت اٌلافٍٟ ٌٍّل٠ٕخ
إٌظو٠بد اٌزٟ فَود اٌزوو١ت 

 اٌلافٍٟ ٌٍّل٠ٕخ
اٌزم٠ُٛ  حمقة نقاشية

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ  محاضرة ر١ٕٖف اٌّلْ اٌزؼوف ػٍٝ ر١ٕٖف اٌّلْ 2 7

 اٌجٕبئٟ

اٌزؼوف ػٍٝ ِٛهفٌٛٛع١خ  2 8

 اٌّل٠ٕخ
المناقشة  ِٛهفٌٛٛع١خ اٌّل٠ٕخ

 واالستجواب
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ  مختبر رطج١مبد ػٍٝ ِلْ ػوال١خ  رطج١مبد ػٍٝ ِلْ ػوال١خ  2 9

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ  مختبر رطج١مبد ػٍٝ ِلْ ػوث١خ رطج١مبد ػٍٝ ِلْ ػوث١خ 2 11

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2 11

 اٌجٕبئٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .113

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

وزبة عغواف١خ اٌّلْ/ ك.ٕجوٞ فبهً ا١ٌٙزٟ ٚك. ٕبٌؼ ف١ٍؼ  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 ؽَٓ

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 وزبة عغواف١خ اٌّلْ/ك. عّبي ؽّلاْ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
ِٛلغ ِووي اٌزقط١ٜ اٌؾٚوٞ ٚاالل١ٍّٟ, ٚاٌٍّٛٛػخ اٌؾوح) 

 ٠ٚى١ج١ل٠ب(

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .114

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب 2

 

 

 

 
 
 

 هذرس الوبدة                                                                                

 م.م ًبَف سعُذ ًبَف                                                                       
 

 

 

 

 

 

اٌزم٠ُٛ  مختبر اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّل٠ٕخ ٚال١ٍّٙب اٌّل٠ٕخ ٚال١ٍّٙباٌؼاللخ ث١ٓ  2 12

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ  مختبر gisرطج١مبد ثبٍزقلاَ  gisرطج١مبد ثبٍزقلاَ  2 13

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ   ِٕبلْخ اٌزمبه٠و ِٕبلْخ اٌزمبه٠و 2 14

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ   ِٕبلْخ اٌزمبه٠و ِٕبلْخ اٌزمبه٠و 2 15

 اٌجٕبئٟ
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 وصف الوقرر ًوىرج

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .217

 اٌغغواف١ب     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .218

 Geo433 4/اٌفىو اٌغغوافٟ   اٍُ / هِي اٌّموه .219

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .221

  اٌَبثغ/اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .221

 ٍبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .222

 1/11/2119 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .223

 أ٘لاف اٌّموه .224

 ٌفىو اٌغغوافٟ ِؼوفخ اٌطٍجخ ثب -16
 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثبٌفىو اٌغغوافٟ ٌٍؾٚبهاد اٌمل٠ّخ  -17
 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثبٌّلاهً اٌغغواف١خ اٌمل٠ّخ ٚاٌؾل٠ضخ  -18
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .115
  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ إٌظوٞ ٌٍفىو اٌغغوافٟ  ِٚلاهٍٗ  -1أ

ٌز١ٕٖف اٌّلاهً اٌفىو٠خ اٌغغواف١خ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

 ٚهٚاك٘ب 

اُ٘ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ ٌٍفىو  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

 اٌغغوافٟ 
 ٌٍلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ رّى١ٓ اٌطبٌت -4أ

ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اٌىْٛفبد اٌغغواف١خ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ

 اٌمل٠ّخ  
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٓ رطٛه ػٍُ اٌغغواف١ب    -6أ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌّلاهً اٌفىو٠خ اٌغغواف١خ   – 1ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ رؾ١ًٍ ٚرف١َو ِىٛٔبد اٌفىو اٌغغوافٟ  – 2ة

ِٙبهاد فبٕخ فٟ و١ف١خ كهاٍخ ِٕٙظ اٌفىو اٌغغوافٟ اٌقبٓ ثىً ِلهٍخ ِٓ  – 3ة

 اٌّلاهً اٌمل٠ّخ 
 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح  -23

 اٌؼوٗ اٌؼٍّٟ ) اٍزقلاَ ِقزجو اٌغغواف١خ( -24
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ اٌّٖبكه كهاٍخ اٌفىو اٌغغوافٟ  -25
 اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  -26
 ٛوائك اٌزم١١ُ      
 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ ِؾلكح  -21

 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعت اٌج١زٟ ٚاٌّْبهوبد اٌٖف١خ  -22
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثؤٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ٚ ِمب١ٌٗ  -23

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ ٛو٠مخ اٌجؾش فٟ اٌفىو اٌغغوافٟ   -1ط

 اْ ٠فوق ث١ٓ اٌؾٚبهاد اٌمل٠ّخ ِٚب ٍٕٚذ ا١ٌٗ  .-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌغغواف١١ٓ اٌّْٙٛه٠ٓ فٟ ِغبي اٌفىو اٌغغوافٟ  -3ط

  ٠فَو اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ اٌزٟ اوزْفٙب اٌؼٍّبء ِٓ فالي اكة اٌوؽالد    -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد  -24

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  -25
 ٛو٠مخ اٌّؾبوبٖ  -26
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط  -25

 وزبثخ ثؾٛس ػٓ ثؼ٘ اٌلٚي ِزّٕٚخ ٌٍفىو اٌغغوافٟ ِٚزٕٛػخ  -26
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 اِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١ٗ  -27

 

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

 اٌْقٖٟ (.

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح  -1ك

 رْى١ً ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلٜ اٌؾٚبهاد اٌمل٠ّخ ِٚب رٍٕٛذ ا١ٌٗ  -2ك

 االفبكح ِٓ ِؤٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌقوائٜ ٌي٠بكح ِؼبهف اٌطٍجخ ٚر٠ٕٛؼٙب  -3ك

االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِقطٛٛبد ِٚبكح ربه٠ق١خ رؤول  -4ك

 ٚبهاد ٚرٛصك ِب ٍٕٚذ ا١ٌٗ رٍه اٌؾ
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 ث١ٕخ اٌّموه .116

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

: رّى١ٓ اٌّطٍٛثخ

 اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ  2 1

 اٌؾٚبهاد اٌمل٠ّخ 
اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

 اٌؾٚبهاد اٌمل٠ّخ 
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ  2 2

 ؽٚبهح ِٖو اٌمل٠ّخ 
اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

 ؽٚبهح ِٖو اٌمل٠ّخ 
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ  2 3

ؽٚبهح اٌؼواق 

 اٌمل٠ّخ

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

ؽٚبهح اٌؼواق 

 اٌمل٠ّخ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ  2 4

ؽٚبهح اٌوِٚبْ 

 اٌمل٠ّخ

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

ؽٚبهح اٌوِٚبْ 

 اٌمل٠ّخ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ  2 5

 ؽٚبهح ا١ٌٖٓ اٌمل٠ّخ
اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

 ؽٚبهح ا١ٌٖٓ اٌمل٠ّخ
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ  2 6

 ؽٚبهح  اٌمل٠ّخ
اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

 ؽٚبهح  اٌمل٠ّخ
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌفىو اٌغغوافٟ ػٕل   2 7

 االغو٠ك
اٌفىو اٌغغوافٟ ػٕل  

 االغو٠ك
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌفىو اٌغغوافٟ ػٕل  2 8

اٌّلاهً اٌغغواف١خ 

 اٌؾل٠ضخ 

اٌفىو اٌغغوافٟ ػٕل 

اٌّلاهً اٌغغواف١خ 

 اٌؾل٠ضخ 

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

9 2 
 

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

 اٌّلهٍخ االٌّب١ٔخ 
اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

 اٌّلهٍخ االٌّب١ٔخ 
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ  2 11

 اٌّلهٍخ اٌفو١َٔخ 
اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

 اٌّلهٍخ اٌفو١َٔخ 
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ  2 11

اٌّلهٍخ االٔى١ٍي٠خ 

 ٚهٚاك٘ب 

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

اٌّلهٍخ االٔى١ٍي٠خ 

 ٚهٚاك٘ب 

 ثٕبئٟ  قزجواٌّ

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ  2 12

اٌّلهٍخ اٌؼوث١خ 

 اٌّؼبٕوح 

اٌفىو اٌغغوافٟ فٟ 

اٌّلهٍخ اٌؼوث١خ 

 اٌّؼبٕوح 

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌفىو اٌغغوافٟ  2 13

 اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبٕو 
اٌفىو اٌغغوافٟ 

 اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبٕو 
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

ارغب٘بد اٌفىو  2 14

اٌغغوافٟ اٌؾل٠ش 

 ٚاٌّؼبٕو 

ارغب٘بد اٌفىو 

اٌغغوافٟ اٌؾل٠ش 

 ٚاٌّؼبٕو 

 ثٕبئٟ  ١ِلأٟ

   اِزؾبْ   2 15



الصفحت   

316 
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كتب ادلنهجية ... الفكر اجلغرايف وطرؽ البحث للدكتور سعدي زلمد صاحل  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 السعدي 

 مراحل تطور الفكر اجلغرايف للدكتور شلدوح شعباف الدبس  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .118

   

 االٌزياَ ثبٌمطبػ١خ

 

 

 


