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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 ربانمجر ضمن الكل مقر القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 

 

 جامعة بابل  المؤسسة التعليمية .1

 التربية للعلوم االنسانيةكلية  القسم الجامعي / المركز  .2

 الجغرافيةقسم  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي  النظام الدراسي   .5

 Association Collegiate School of  Business(AACSB) المعتمد   االعتمادبرنامج  .6

  /ةيدانيمللطلبة / زيارات ات تدريبية للطلبة لتطوير المهارت المهنية دور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 ) تاريخ أعداد التقييم الذاتي( 2021-10-14 تاريخ إعداد الوصف  .8

 .  الجغرافيةأعداد كوادر كفؤة في مجال  -1 -:أألكاديميأهداف البرنامج  .9

 في مؤسسات ودوائر الدولة. الجغرافيةلمساهمة في تطوير الكوادر العاملة في مجال ا -2

 والقدرات العلمية. الجغرافيةتطوير منظومة  -3

 .المعرفة الجغرافيةلوعي وإقامة ندوات توعية في مجال انشر  -4
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

 .  الجغرافيةتعرف على مفهوم ان ي   -1أ

 لمعرفة الجغرافيةف االحتياجات لتطوير اان يصن-2أ

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 . الجغرافية التي تهم المجتمع  والدراساتلجغرافيةمعرفة الطالب لمفهوم ا –1ب 

 . جغرافية والمجاالت التي تدخل فيها الدراسات المعرفة نظريات الجغرافية قدرة الطالب على –2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات . -1

2- Student Center  

 (Team Project)  المجاميع الطالبية  -3

4-  (Work shop رو)ش العمل 

 الرحالت العلمية()  -5

6-  (Learning Technologies on Campus )) التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي ( 

7- (experiential learning  )التعلم التجريبي 

8- )Application Learning)تطبيق التعليم 

 طرائق التقييم      

1- Exams 

2- Learning Matrix ) مصفوفة التعلم ( 

3- Which Face التعبير بالوجوه() طريقة 

4- CAT )التغذية الراجعة من الطالب ( 

5- Learning Triangle) مثلث التعلم( 

 التفكير مهارات-ج

 ( Let's Think about Thinking Ability) الطالب قدرةمهارة التفكير حسب  -1ج         

ن أكيف يجب فهم متى وماذا و) قدرات الطالب( و ما هو ملموسالطالب بعتقد يهو أن  هالمهارةهذمن  الهدف

 على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.يعمل فكر وي

لذي يحدد اخذ القرار هو تعليم التفكير جيدا قبل يت) الهدف من هذه المهارة  ةالتفكير العاليمهارة -2ج

 اة الطالب (حي

مز ألعلى مستويات التفكير يرهي مصطلح )( Critical Thankingالتفكير الناقد في التعلم) ةإستراتيجي-3ج
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 )لمطلوبما ثم تحليلها منطقياً  للوصول إلى الحل امشكلة  لى طرحهدف إيوالتي 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 ة الصحيحالدارا) مثال : أذا استطاع الطالب أن يتعلم مفهوم  التفكير حسب قدرة الطالب إستراتيجية -1

 ( يكتسب مهارة أدارة وتنظيم حياته الشخصية

.If you understand how to throw well, you can always throw well 
 من المهم أن رغب في اتخاذ قرار جيد،كان الطالب ي إذا)مثال مهارة التفكير العالية  إستراتيجية -2

ال  ناو إذا كجيدا أ ستطيع التفكيريال  اندون تفكير أو إذا ك رإذا قر أن يتخذ القرار وفكر جيدا قبل ي

 فهذا يعني ليس لديه مهارة التفكير العالية(قرريربما لن أوقرريستطيع أن ي

يات التفكير مز ألعلى مستوهي مصطلح ير) (Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم ) -3

 )لمطلوبما ثم تحليلها منطقياً  للوصول إلى الحل امشكلة  لى طرحهدف إيوالتي 

 Determine the facts of a new situation  

 Place these facts and information in a pattern so that you can understand them 

 Accept or reject the source values and conclusions based upon your experience, 

judgment, and beliefs. 

 العصف الذهني -4

 

 طرائق التقييم    

1- Exams 

2- Learning Matrix 

3- Which Face 

4- CAT 

5- Learning Triangle 

 

 

 .الشخصي(توظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية ال )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

1- VERBAL COMMUNICATION 

Student able to express his ideas clearly and confidently in speech 

 التواصل اللفظي

 .الكالمافة  وثققادرة علىالتعبير عن األفكاربوضوح   

2- TEAMWORK 

Work confidently within a group 
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 العمل الجماعي

 العملبثقةضمن مجموعة 

 

3- ANALYSING & INVESTIGATING 

Gather information systematically to establish facts & principles. Problem 

solving 

 التحقيق تحليلو

 مشكلة.ال لحلالمبادئ لتأسيسالحقائقووعلمي جمعالمعلوماتبشكل منهجي 

 

4- INITIATIVE/SELF MOTIVATION  

 Able to act on initiative, identify opportunities & proactive in putting forward 

ideas & solutions 

 مبادرة

 الحلول المطروحةوضعاألفكارووتحديد الفرص علىالمبادرة،ووالقدرة علىالعمل  يةالدافع

 

5- WRITTEN COMMUNICATION 

Student able to express himself clearly in writing 

 االتصال الكتابي

 لكتابةا فيقادرة علىالتعبير عن نفسكبوضوح 

PLANNING & ORGANISING  

Student able to plan activities & carry them through effectively 

 تنظيم الالتخطيطو

 على نحو فعالتنفيذها لتخطيط لألنشطةوا قادرة على

 

FLEXIBILITY 

 9 Adapt successfully to changing situations & environments 

 المرونة

 بيئاتالتكيف بنجاح معاألوضاع المتغيرةو 

TIME MANAGEMENT  

 Manage time effectively, prioritizing tasks and able to work to deadlines. 

 إدارة الوقت

 المهاموقادرة على العملبالمواعيد، وتحديد أولويات  إدارةالوقت بفعالية

 

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 طرائق التقييم          



  
 5الصفحة 

 
  

 

 بنية البرنامج  .11
 الشهادات والساعات المعتمدة .12

 بكالوريوس

 المستوى / السنة ساعة 90
رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 فصلي
EdGeAg004

01(3+0) 
مواد       

  جغرافيةال

 ساعات 3

 وحدات 6

 

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

GLOBAL SKILLS  

  Student able to speak and understand other languages 

 المهارات العالمية
 .تقديرالثقافات األخرىو،قادرة علىالتحدث وفهماللغاتاألخرىالطالب 

NEGOTIATING & PERSUADING 

Student able to influence and convince others, to discuss and reach agreement 

 قناع اإلتفاوضوال
 . لمناقشةوالتوصل إلى اتفاقلإقناع اآلخرين، قادرة على التأثيروالطالب     

Leadership  
Student able to motivate and direct others. 

 القيادة

 .قادرة على تحفيزوتوجيهاآلخرين

INDEPENDENCE  

Accepts responsibility for views & actions and able to work under their own 

direction & initiative 

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

 مركزي
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة
 دليل اجلامعة 

 أهم الكتب واملصادر اخلاصة ابلقسم 
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 مخطط مهارات المنهج

 التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

التوظيف المتعلقة بقابلية 

 والتطور الشخصي

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

المرحلة 

 الرابعة
Poligeo420  جغرافية

 لسياسة ا

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