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 األكاديمي  البرنامجنموذج وصف 

 ( األكاديمي( )مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 ي وصف البرنامج األكاديم 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه  

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 جامعة بابل  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التربية االساسية  / المركز   القسم الجامعي .2

 الجغرافية في  سبكالوريو اسم البرنامج األكاديمي   .3

 الجغرافية في  بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 الفصلي  النظام الدراسي   .5

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/3/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 كاديمي أهداف البرنامج األ .9

 . واألخالقية  الروحية  وبالقيم  باهلل اإليمان تعميق .1

 . مؤسساته  على  والحفاظ الوطن إلى واالنتماء المواطنة  على التربية  تعزيز .2

 .  بالجغرافية الصلة ذوات المناسبة الخبرات  الطلبة إكساب .3

 .  والفنية لمعرفيةوا والتربوية  اللغوية الجوانب في للطلبة واإلبداعية األدائية القدرات تنمية .4

ً   تخصصهم موضوع في  لتمكينهم المتطورة األكاديمية بالمعرفة  الطلبة  تزويد .5 ً   بحثا  .وتدريسا

ً   متميز  تربوي  بحثي  نتاج  تقديم .6 ً   كما  الميــدان احتياجــات  ويلبــي  المهنيــة  الممارســات  ويطــور  المعرفة  تراكم  في  يسهم  ونوعا

 .  التربوي

 

 لتعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق ا  .10

 والفهم   المعرفة-أ

 .الجغرافيةيتعرف على مفهوم  ان-1أ

 .الدراسات االجتماعية واللغوية والعلميةيتعرف على مفهوم  ان-2أ

 لقسم الجغرافية يصنف طرائق التدريس ان-3أ

 يبين خصائص البحث العلمي.  ان-4أ

 الطبيعية والبشرية يبين خصائص  ان-5أ

 صاص العلم. يبين خ ان-6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 .الطلبةتعليم ان يوظف التقنيات الحديثة في ـ 1

 ان يستعمل المنهج العلمي في البحث التربوي والعلمي..2

 ان يتمكن من اعداد وسائل التقويم المناسبة.ـ 3

 ان يتمكن من التدريس.ـ 4

 طرائق التعليم والتعلم       
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 طريقة المحاضرة. •

 قة المناقشة.طري •

 طريقة حل المشكالت. •

 استراتيجية العصف الذهني. •

 استراتيجية التعديل المفاهيمي. •

 طرائق التقييم       

 اختبار التعرف. •

 اختبار تمثيل االدوار.  •

 اختبار المقالي الغير محدد.  •

 االختبارات القصيرة.  •

 اختبار عينة العمل.  •

 التفكير  مهارات-ج

 علومات.ان يقيم بمصداقية مصادر الم .1

 .طلبة التربية الخاصةقابليات وقدرات   يحلل بعمقان  .2

 ان يستمع بشكل ناقد.  .3

 .ن يجد عالقة بين ما يحدث في الموقف التعليمي وما تعلمه مسبقاا .4

 يقيم مستوى طلبته.ان  .5

 طرائق التعليم والتعلم      

 استراتيجية التفكير الناقد.  •

 استراتيجية القراءة الناقدة.  •

 تحليل السياقي. استراتيجية ال •

 استراتيجية االيجاز والتلخيص.  •

 استراتيجية الكتابة النقدية.  •

 استراتيجية االسئلة التي تولد االفكار.  •

 طرائق التقييم     

 االختبار المقالي الغير محدد.  •

 اختبار الصواب والخطأ.  •

 االختيار المتعدد.  •

 اختبار المطابقة.  •

 

 

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

 ان يتمكن من التعلم ذاتيا.  .1

 ان يطور المهارات التقريرية ويظهرها.  .1

 ان يمتلك خبرات واقعية ذات تصورات ادراكية. .2

 ان يكون لديه هدف واضح يسعى لتحقيقه.  .3

 .في تحقيق اهدافه ان يستثمر كل طاقاته .4

 

 طرائق التعليم والتعلم           

 استراتيجية التدريس المتميز.  •

 استراتيجية العب المعرفي. •

 استراتيجية التساؤل الذاتي.  •

 استراتيجية استجواب الذات •

 استراتيجية التصور.  •

 طرائق التقييم           
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 اختبار االداء. •

 اختبار تمثيل االدوار.  •

 اختبار عينة العمل.  •

 اختبار التحديد.  •

 ختبار المطابقة. ا •

 

الشهادات والساعات   .12 بنية البرنامج   .11

 المعتمدة 
المستوى 

 السنة  /
 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق 

الساعات  

 المعتمدة

 األولى

 

 

 

 

 

Ge Ps100 

BaTe100 

Phge.100 

NARE.110 

AUGE.120 

HIIR.100 

ISED.100 

HURI.100 

ARPH.130 

 علم النفس العام 

 تعليم أساس 

  الجغرافية الطبيعية

 الموارد الطبيعية

   استراليا

 تاريخ العراق القديم 

 التربية االسالمية 

 حقوق االنسان 

 الصور الجوية                               

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

  

 درجة البكالوريوس  

 تتطلب )س( ساعة معتمدة  

 

 

 

 

 GEOM.200 الثانية 

 Ps He200 

ARHO.220 

NECO.230    

AMRA.200 

EDPS.200 

AFGE.270 

  DEMO.200     

COMP.202 

ARLA.200  

0CEA.200 

 الجيمورفولجي 

 صحة نفسية

 جغرافية الوطن العربي

 دول الجوار 

 تاريخ راشدي واموي

 علم النفس التربوي 

 افريقيا 

 ديمقراطية

   حاسبات

  اللغة العربية

 بحار ومحيطات 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 INGE.300 الثالثة

ARZO.310 

Me re 300 

Ed te 300 

NOAM.320 

IRGE.330 

GEST.340 

NEEV.300 

ARLA.300 

APIS300 

 جغرافية صناعية 

 االراضي الجافة

 تربوي  مناهج بحث

 تقنيات تربوية 

 امريكا الشمالية

 جغرافية العراق 

 االحصاء الجغرافي 

 نظم المعلومات الجغرافية

 اللغة العربية

 تاريخ عباسي

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 
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 POGE.400 الرابعة

METE.400 

URGE.410 

ARLA.400 

COMP.406 

EDSU400 

CUAN.400 

FKGE440 

 جغرافية سياسية

  متخصصةطرائق تدريس 

 جغرافية المدن

 اللغة العربية 

 حاسبات 

 ادارة واشراف تربوي   

 وتحليل كتب منهج 

 فكر جغرافي

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 .الجغرافيةمل في مؤسسات المجتمع المدني كباحث في مجال الع

 تشخيص المبدعين من الطلبة وتزويدهم ببرنامج خاص لتنمية ابداعاتهم

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 القبول المركزي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 يات التربية االساسية في العراقدليل المقررات الدراسية لكل
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر 

 أساسي

أم 

 اختياري 

 المعرفة والفهم 
ت الخاصة  المهارا

 بالموضوع 
 مهارات التفكير 

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي

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

 Ge Ps100 االول

BaTe100 

Phge.100 

NARE.110 

AUGE.120 

HIIR.100 

ISED.100 

HURI.100 

COMP.100 

ARLA.100 

ARPH.130 

 علم النفس العام

 تعليم أساس 

   الجغرافية الطبيعية

 الموارد الطبيعية

  استراليا

 تاريخ العراق القديم 

 التربية االسالمية 

 حقوق االنسان 

 الحاسبات

 اللغة العربية

 الصور الجوية                               

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسي
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 GEOM.200 الثاني 

 Ps He200 

ARHO.220 

NECO.230   

AMRA.200 

EDPS.200 

AFGE.270 

  DEMO.200    

COMP.202 

ARLA.200  

OCEA.420 

 

 الجيمورفولجي

 صحة نفسية

 جغرافية الوطن العربي

 دول الجوار 

 تاريخ راشدي واموي

 علم النفس التربوي

 افريقيا

 ديمقراطية 

   حاسبات

  ة العربيةاللغ

 بحار ومحيطات 

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسي

                   

 INGE.300 الثالث 

ARZO.310 

Me re 300 

Ed te 300 

NOAM.320 

IRGE.330 

GEST.340 

NEEV.300 

ARLA.300 

COMP.340 

 جغرافية صناعية 

 االراضي الجافة 

 مناهج بحث 

 تقنيات تربوية 

 امريكا الشمالية

 رافية العراق جغ

 االحصاء الجغرافي 

 نظم المعلومات الجغرافية

 اللغة العربية

 حاسبات 

 * * * * * * * * * * * * * * *  أساسي
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 POGE.400 الرابعة

METE.400 

URGE.410 

FKGE440 

ARLA.400 

COMP.406 

EDSU400 

CUAN.400 

 

 جغرافية سياسية

   متخصصةطرائق تدريس 

 المدن  جغرافية

 فكر جغرافي

 اللغة العربية 

 حاسبات 

 ادارة واشراف تربوي   

 وتحليل كتب منهج 

 

 * * * * * * * * * * * * * * *  أساسي
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