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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 الرتبة واملوارد املائيةقسم علوم  القسم العلمي / املركز .2

 علم اجليولوجيامبادْى  اسم الربنامج األكادميي او املهين .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 الدراسي :النظام  .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية برنامج االعتماد املعتمد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

 0202 – 5 – 4 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

  .اساسية عن مفاهيم علم الجيولوجياعطاء الطالب فكرة  -1
 .ايضاح العالقات التي تربط طبيعة العلوم الجيولوجية وجوانبها التطبيقية مع العلوم االخرى  -0
 اعطاء فكرة عن ارتباط علم الجيولوجي بالعامل البشري   -3
 وصف أنواع الصخور وعالقتها بتكون التربة -4

 تحديد ودراسة أنواع المعادن المكونة للصخور -5

 العالقة بين علم الجيولوجيا والتربة الزراعية -6

 
 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 خمرجات الربنامج املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف املعرفية   -أ
 .الدراك الطالب امهية علم اجليولوجي وعالقته بالعلوم الزراعية -1
ه ومصلحنه الطبيعية لالرض واليت قد هتدد امنلفهم الطالب باملعلومات املسبقة للمخاطر املرافقة للقوى الديناميكية  -0

  ..وبقاءه
لفهم الطالب ان مجيع املعلومات املستقاة من دراسة كوكب االرض قد وضعت خلدمة االنسانية والبحث واكتشاف  -3

 .املوارد املعدنية يف باطنها
 فهم كيفية تكون الرتبة بفعل التكوين اجليولوجي -4

 
 األهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 

تشخيص العينات او النماذج بعضها جمسمة واالخرى حقيقية ومعرفة امساء املعادن والصخور وطرق – 1
  تشخيصها وحتديدها ومعرفة خصائصها

   تشخيص انوع الصخور واملعادن-0
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت  -4
 

 طرائق التقييم
 واالسبوعية االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

فهم و           مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس        -1
 مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالحظة واالدراك -0



 

 
 3الصفحة 

 
  

 التحليل والتفسري -3
 االعداد والتقومي  -4 
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين -1
 .وجياعلم اجليولاسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم  -0
وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .
 

 طرائق التقييم
 الشهرية واالسبوعية االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 
 

 بوضوح وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار  -1
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -0
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. -3
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت -4

 
 

 طرائق التقييم



 

 
 4الصفحة 

 
  

 الشهرية واالسبوعيةاالختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 3 0 علم اجليولوجيامبادْى  افرتاضي وىلاال
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 على العمل املنظم مبواعيد.ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة  -0
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . -5
 االخرى .املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات  -6

 
 معيار القبول )وضع األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو املعهد( .13

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14



 

 
 5الصفحة 

 
  

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -0
 املكتبة املركزية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة 
والتأهيلية المنقولة) 
المهارات األخرى 

بقابلية المتعلقة 
التوظيف والتطور 

 الشخصي(
 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

 االولى
IH102 
  افرتاضي

علم مبأدىء 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي الجيولوجي
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 خطة تطوير املقرر الدراسي -13

 بنية املقرر .12

خمرجات التعلم  الساعات األسبوع
 املطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم املوضوع

 12 0و1
النموذج الشرح وعرض  مقدمة يف اجليولوجيا  اعطاء فكرة عن علم اجليولوجيا

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 12 4و3
تعريف الطالب على اهم 

 الظواهر اجليولوجية
الظواهر اجليولوجية وكيفية 

 نشوءها
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 12 6و5
تشخيص املعادن ومعرفة انواعها 

 وكيفية تصنيفها
 

الشرح وعرض النموذج  املعادن وطرق تصنيفها
 اإلمتحان و احملاضرة

 12 8و7
التجوية ، انواعها وعالقتها  االملام بانواع التجوية

 بتكوين الرتبة
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 12 12و9
تعريف الطالب بانواع الصخور 

 يف الطبيعة
دورة الصخور يف الطبيعة 
 النارية والرسوبية واملتحولة

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 12 10و11
تعوضيح للطالب 

 مصادر املياه
دورة املياه : املياه السطحية 

 واجلوفية
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 12 14و13
امهية الثروات 

الطبيعية وكيفية 
 استغالهلا

مسح الثروات الطبيعية 
 وعالقة اجليولوجيا

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

م تصنيف علكيفية  5 15
 اجليولوجيا

 اتطبيقات يف علوم اجليولوجي
 اإلمتحان الشرح وعرض النموذج و احملاضرة

 البنية التحتية -10

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1

خضري االنصاري سهل النوي، حيىي الراوي ، امحد النجدي حممد سوادي  -1
 اجليولوجيا العامة جامعة بغداد 1979

املعادن والصخور جامعة  1982حممود امحد مصطفى ، مصطفى حممد  -0
 املوصل

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

تطوير وخاصة يف الدول املتقدمة ل اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -1
 املهارات كاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي. 

 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . -0
 الزراعية . ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر -3
 اجراء زيارة علمية اىل مشال العراق لالطالع على -4

 
 

 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(0
مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت علمية مختصة ومجلة  -1

 العراقية والمكتبة االفتراضية .-العلوم الزارعية 
. 

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 
 اجملالت العلمية االكادميية العراقية ,....  () اجملالت العلمية , التقارير 

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....


