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 وصف البرنامج األكاديمي        

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

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 



  
 1الصفحة 

 
  

 اآلدابجامعة تكريت/كلية  المؤسسة التعليمية .1

 جغرافية التطبيقيةال قسم / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الجغرافية السياسية 

 في الجغرافية التطبيقيةس اداب  بكالوريو اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 25/10/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ولة الد وماهية و تعريف الطالب بمفهوم الجغرافية السياسية والجيوبوليتيكالهدف من هذا المقرر ه

ي منها تعان ومكوناتها والعوامل المؤثرة في قوتها وجعل الطالب قادرا على الوقوف على المشاكل التي

يطرة الدول في منظور الجغرافية السياسية ومساعدة صناع القرار من تخطي معوقات التاثير والس

 .واالمكانية في مجال القوة والجيوبوليتيك

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
   .ى مفهوم الجغرافية السياسيةيتعرف الطالب عل     -1أ

 .التعرف على مفهوم الجيوبوليتيك وعالقته بالجغرافية السياسية     -2أ

 .تعريف الطالب بمفهوم قوة الدولة وطرق قياس الكمي لقوة الدولة    -3أ
 .ةيتعرف الطالب على مقومات قوة الدولة الرئيسية الطبيعية والبشرية واالقتصادي    -4أ
 .هاتعريف الطالب بالدولة ومكوناتها والحدود السياسية ومشكالتها وانواعها وتصنيف   -5أ
مجال في  نظرياتاللستراتيجية والنظريات المتعلقة بقوة الدولة وتاثير كل من التعريف الطالب ب   -6أ

 .الجيوبوليتيك



  
 2الصفحة 

 
  

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تقارير علمية – 1ب 

 بحوث تخرج  - 2ب 

       االستفادة من المعلومات في مجال العمل. – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 فادةواإل فيةاإلضا,,حث الطلبة على استعمال المصادر أسبوعيهو يومي او  االختبارات المستمرة منها ما

 الصفية األنشطةمن المعلومات المتوفرة,,

 

 

 
 طرائق التقييم      

 المشاركة في قاعة الدرس . -1

 االنشطة الصفية والواجبات التي يؤديها التلميذ. -2

 االمتحانات  -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 الدرس.منح الطالب فرص الحوار والمناقشة اثناء  -1ج         

 تعزيز قدرة الطالب على اداء الواجبات وااللتزام بمواعيدها. -2ج

 تشجيع الطالب لالستفادة من الوسائل المتاحة  -3ج

 تنمية قدرة الطالب اليجاد الحلول المناسبة الي مشكلة تعترضه. -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اثناء الدرس. المتنوعة تحليلية وتفسيرية  االسئلة اليومية-1

 الواجبات واالختبارات اليومية.-2
 توجيه الطلبة لالستفادة من المصادر الخارجية المتوفرة حول المقرر-3 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 التزام الطالب بمواعيد تقديم التقارير والواجبات المناطة به واحترام مواعيدها. -1
 تطبيقات وواجبات يومية . -2
 واالسبوعية المستمرة.االمتحانات الفصلية  -3
 سؤولية.ل الممشاركة الطالب في قاعة الدرس والنقاش الجاد يبين مدى اهتمام الطالب ومحاولته تحم -4

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 .لشخصي(االتطور واألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 رفع مستوى قابلية تعامل الطلبة مع وسائل التعلم الحديثة. -1د

 تعزيز قدرة الطالب بالمناقشة والحوار البناء.  -2د

 وضوع تشجيع الطالب فرص االطالع على المصادر المتوفرة في المكتبات واالنترنيت حول الم -3د

 تنمية امكانية الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة. -4د   

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 1 3 الجغرافية السياسية  رابعةال

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

الل ال من خللطلبة في هذا المجالواقع العلمي االستفادة من المصادر المتاحة حول الموضوع لغرض تطوير 

د وموا من خالل اضافة مفردات متابعة برامج ومحاضرات خارجية واعداد الخطط الكفيلة بتطوير المقرر

 حديثة للمقرر.

 

 

 

 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ان  نظام القبول المركزي هو النظام المعتمد من قبل 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 4الصفحة 

 
  

 الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين            محمد ازهر السماك  -1
 محمد محمود الديب                                          الجغرافية السياسية  -2
 وتطبيقات                         علي احمد هارونالجغرافية السياسية اسس  -3
 

      مع اعتماد بيانات وتحديث على االنترنيت

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

الجغرافية   رابعةال

 السياسية
  3    3    3    32   اساسي

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الدابجامعة تكريت /كلية ا المؤسسة التعليمية .1

 لجغرافية التطبيقيةقسم ا    / المركز علمي القسم ال .2

 الجغرافية السياسية اسم / رمز المقرر .3

قبل رئاسة  الحضور وفقا لجدول الدروس االسبوعي  المعد من أشكال الحضور المتاحة .4

 القسم
 المقرر سنوي الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ولة ة الدالهدف من هذا المقرر هو تعريف الطالب بمفهوم الجغرافية السياسية والجيوبوليتيك وماهي

ي منها تعان ومكوناتها والعوامل المؤثرة في قوتها وجعل الطالب قادرا على الوقوف على المشاكل التي

طرة ثير والسيالدول في منظور الجغرافية السياسية ومساعدة صناع القرار من تخطي معوقات التا

 .واالمكانية في مجال القوة والجيوبوليتيك. 

 

 

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

  هداف المعرفية األ -أ
   يتعرف الطالب على مفهوم الجغرافية السياسية.     - 

 التعرف على مفهوم الجيوبوليتيك وعالقته بالجغرافية السياسية.     -2أ

 تعريف الطالب بمفهوم قوة الدولة وطرق قياس الكمي لقوة الدولة.    -3أ
 ة.يتعرف الطالب على مقومات قوة الدولة الرئيسية الطبيعية والبشرية واالقتصادي    -4أ
 ها.تعريف الطالب بالدولة ومكوناتها والحدود السياسية ومشكالتها وانواعها وتصنيف   -5أ
في مجال  نظرياتتيجية والنظريات المتعلقة بقوة الدولة وتاثير كل من التعريف الطالب باللسترا   -6أ

 الجيوبوليتيك.

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تقارير علمية - 1ب

 بحوث تخرج  - 2ب 

 االستفادة من المعلومات في مجال العمل – 3ب 

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 .واالستجواب خالل المحاظرات اليوميةاالسئلة -1

 الواجبات واالختبارات اليومية.-2
 توجيه الطلبة لالستفادة من المصادر الخارجية المتوفرة حول المقرر-3 

 
 طرائق التقييم      

 التزام الطالب بمواعيد تقديم التقارير والواجبات المناطة به واحترام مواعيدها. -1
 تطبيقات وواجبات يومية . -2
 االمتحانات الفصلية واالسبوعية المستمرة. -3
 ولية.المسؤ مشاركة الطالب في قاعة الدرس والنقاش الجاد يبين مدى اهتمام الطالب ومحاولته تحمل -4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 منح الطالب فرص الحوار والمناقشة اثناء الدرس. -1ج        

 تعزيز قدرة الطالب على اداء الواجبات وااللتزام بمواعيدها. -2ج

 تشجيع الطالب لالستفادة من الوسائل المتاحة  -3ج

 .تنمية قدرة الطالب اليجاد الحلول المناسبة الي مشكلة تعترضه -4ج        

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .المناقشة واالستجواب -1   

 واالختبارات اليومية.الواجبات -2   
 توجيه الطلبة لالستفادة من المصادر الخارجية المتوفرة حول المقرر-3    

 
 طرائق التقييم    



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 التزام الطالب بمواعيد تقديم التقارير والواجبات المناطة به واحترام مواعيدها. -1
 تطبيقات وواجبات يومية . -2
 االمتحانات الفصلية واالسبوعية المستمرة. -3
 سؤولية.ل الممشاركة الطالب في قاعة الدرس والنقاش الجاد يبين مدى اهتمام الطالب ومحاولته تحم -4

 
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 رفع مستوى قابلية تعامل الطلبة مع وسائل التعلم الحديثة. -1د 

 تعزيز قدرة الطالب بالمناقشة والحوار البناء.  -2د

 موضوع تشجيع الطالب فرص االطالع على المصادر المتوفرة في المكتبات واالنترنيت حول ال -3د

 تنمية امكانية الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة. -4د   
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 بنية المقرر .10

الوحدة / أو اسم  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهوم الجغرافية السياسة  3 1

 ومناهجها وتطورها
تعريف الجغرافيا  

بمنظور  لسياسيةا

القرن الحادي 

 والعشرين

 اسئلة عامة  نظري/مناقشة

عالقة الجغرافية   مصطلح الجيوبوليتيك    3  2

 السياسية بالجيوبوليتيك
مناقشة واسئلة  نظري/مناقشة

 عامة
مراحل نشوء الدولة   مفهوم الدولة   3 3

 ومكوناتها
 مناقشة  نظري/مناقشة

 واسئلة عامة

تعريف القوة واشكالها   قوة الدولة   3 4

وخصائصها منظور 

 جيوبوليتيكي

مناقشة  نظري/مناقشة

وامتحان 

 مفاجئ
المؤشرات االقتصادية  مؤشرات القياس الكمي للقوة  3 5

  والقوة الشاملة
اسئلة عامة  نظري/مناقشة

 ومناقشة
السمات المكانية المؤثرة في   3 6

 قوة الدولة 
الموقع الفلكي 

والجغرافي والموقع 

  القاري

 اسئلة عامة نظري/مناقشة

مناقشة واسئلة  نظري/مناقشة المساحة   مقومات قوة الدولة  3 7

 عامة

 

 
مناقشة واسئلة  نظري/مناقشة الشكل  السمات المكانية  3 8

 عامة

 اختبار الشهر االول للفصل الدراسي االول                   1 9

الشخصية  مقومات القوة 2 10

 الطبوغرافية

 مناقشة نظري/مناقشة

اسئلة عامة  نظري/مناقشة الجبال والسهول مقومات قوة الدولة 2 11

 ومناقشة

الشخصية  الطبوغرافية  2 12

 والفيزوغرافية

المناخ –المناخ  

 والعمليات العسكرية

 اسئلة مناقشة نظري/مناقشة

 

النشاط االقتصادي  المقومات االقتصادية 2 13

 والصناعي

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

 ومناقشة

الموارد المعدنية  المقومات االقتصادية 2 14

 والقوى المحركة

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

ومناقشة 

 يوميواختبار 

المؤشرات  المقومات البشرية 2 15

الديموغرافية لسكان 

 الدولة

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

 ومناقشة

المؤشرات  الخصائص البشرية 2 15

 االثنوغرافية

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

 ومناقشة
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 البنية التحتية  .11

محمد  الجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين...... ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ازهر السماك
 الجغرافية السياسية .... علي احمد هارون )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 محمد محمود الديب الجغرافية السياسية ...

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
ياس بعض المراجع التطبيقية في الجغرافية السياسية الخاصة بق

 قوة الدولة رياضيا ...منشورة على شبكة االنترنيت

بعض مؤشرات القياس   2 16

لخصائص السكان المؤثرة 

 في قوة الدولة

مؤشرات التنمية 

 البشرية

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

 ومناقشة

 اختبار الشهر الثاني للفصل الدراسي االول                           17

اسئلة عامة  نظري/مناقشة مفهمو الحدود والتخوم الحدود السياسية  2 18

 ومناقشة

تصنيف الحدود  تطورالحدود السياسية 2 19

 السياسية

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

ومناقشة 

وامتحان 

 مفاجئ

 الحدود السياسية الطبيعية 2 20

 والهندسية والبشرية

الحدود في مناطق 

واالنهار  الجبال

 والغابات والصحاري

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

 ومناقشة

المياه االقليمية وطرق  الحدود البحرية  2 21

 قياسها

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

 ومناقشة

 اختبار الشهر االول للفصل الدراسي الثاني                     1 22

النظريات الستراتيجية  2 23

 المتعلقة بقوة الدولة

مفهوم الستراتيجية 

 واشكالها واهدافها

مناقشة  نظري/مناقشة

 واختبار يومي

نظرية القوة البرية  نظريات المجال الحيوي 2 24

 هالفورد ماكندر

واسئلة مناقشة  نظري/مناقشة

 عامة

نظرية القوة البحرية  الستراتيجية البحرية 2 25

 الفريد ماهان

مناقشة واسئلة  نظري/مناقشة

 عامة

نظرية القوة الجوية  الستراتيجية القوة الجوية 2 26

 الكسندر دي سفرسكي

مناقشة واسئلة  نظري/مناقشة

 عامة

الستراتيجية الذرية والغير  2 27

 مباشرة

مناقشة واسئلة  نظري/مناقشة الذريالنظرية السالح 

 عامة

النظام الفيدرالي  الجغرافية والفيدرالية 2 28

 والالمركزية

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

 ومناقشة

عوامل ظهور  جغرافية االنتخابات 2 29

 جغرافية االنتخابات 

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

 ومناقشة

التكتالت االقتصادية  2 30

 المعاصرة

اهدافها ومراحلها 

 واسباب نشوئها 

اسئلة عامة  نظري/مناقشة

 ومناقشة

 اختبار الشهر الثاني للفصل الدراسي الثاني                   1 31
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 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

وة ققياس ت المنهج مثل بعض المؤشرات االقتصادية وتسخيرها لباالمكان اضافة مفردات جديدة الى مفردا

ظر جهة نومن  ومؤشرات المديونية الخارجية والتبعية االقتصاديةالدولة مثل مؤشرات التجارة الخارجية 

 .الجيوبوليتيك
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