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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج. االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  مربهناً عما إذا كان قد حقق

 

 كلية العلوم للبنات \بغداد جامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء \كلية العلوم للبنات المركز / القسم الجامعي  .2

 (الثاني فصلال)الجيوفيزياء : (االول فصلال)الخواص الفيزيائية لالرض  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس علوم في الفيزياء اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي  النظام الدراسي   .5

 (للفصلين االول والثاني)مختبر + نظري  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2016\4\24 تاريخ إعداد الوصف  .8

 األكاديميأهداف البرنامج  .9
تين تعتبران تعليم الطالبات مادة الخواص الفيزيائية لالرض في الفصل الدراسي االول و تعليمهم مادة الجيوفيزياء في الفصل الثاني و ان كلتا الماد

اصة بنشؤ كوكب االرض ضمن ألهميتها البالغة كمعرفة الظواهر الفيزيائيه االرضية الخ" اساسيتين للمتعلم الفيزياوي في تطبيقات علوم االرض نظرا
اما الفصل الثاني فيتمثل بتطيق . المجموعة الشمسية و الخصائص الفيزيائية للصخور و المعادن المكونة لصخور القشرة االرضية في الفصل االول 

 .ض االقتصادية و الهندسيةالطرق الفيزيائية كالطريقة الجذبية و الزلزالية و الكهربائية و المغناطيسية في استكشاف باطن االرض لالغرا

 



 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

تشخيص الظواهر الفيزيائية االرضية و التعرف على دور العلماء العرب و االجانب في كشف تلك   -1أ

     .الظواهر

املكونة للقشرة االرضية و التعرف على الرتاكيب الفيزايئية اليت التعرف على اخلصائص الفيزايئية للمعادن والصخور  -2أ
 .يكوهنا كل نوع من تلك الصخور وكيفية تكون تلك الصخور يف الطبيعة

التعرف على علم الجيوفيزياء و باالخص الجيوفيزياء التطبيقية و التي تتناول تطبيق الطرق  -3أ

في استكشاف باطن االرض لالغراض ( الزلزالية, ئية الكهربا, المغناطيسية , كالجذبية )الفيزيائية 

 .الخ ... االثار , المياه الجوفية , البترول , االقتصادية كالتحري عن خامات المعادن 

معاجلة البياانت اجليوفيزايئية ابلطرق اهلندسية و الرايضية و احلصول على نتائج تعكس الظواهر حتت سطح االرض و  -4أ
 . نتائج لوصف ما هو حتت سطح االرض و على العمق املطلوب وصفيا و كميامن مث تفسري تلك ال

  -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

اكتساب مهارة التعرف على المعادن و الصخور في الطبيعة اعتمادا على هيئاتها و خصائصها  – 1ب 

 .الفيزيائية 

ية للمعادن و استخدامها في كشف تلك اكتساب مهارة التعرف على تشخيص االنظمة البلور – 2ب 

 .المعادن فضال عن تشخيصها باستخدام الخصائص الفيزيائية الضوءية و التماسكية

الكهربائية , الزلزالية , اكتساب مهارة معالجة و تفسير البيانات الجيوفيزيائية للطرق الجذبية    - 3ب 

برامج الحاسوب الستحصال النتائج و من ثم كيفية باستخدام المعالجة اليدوية او باستخدام , الخ ... 

 ً      .تفسير تلك النتائج وصفياً و كميا

 

 طرائق التعليم والتعلم      

تلقي المحاضرات النظرية الخاصة بالمواد العلمية في الفصلين الدراسيين االول و الثاني من كل سنة  -1

 .دراسية 

علمية و للفصلين الدراسيين االول والثاني من كل سنة لكل مادة ( العملي)تلقي الجزء المختبري  -2

 .دراسية

بخصوص مشاريع البحوث للمرحلة الرابعة يتضمن تدريب الطالبة على برامج الحاسوب الخاصة  -3

بمعالجة البيانات الجيوفيزيائية و استحصال النتائج و تفسيرها باالضافة الى المعالجة اليدوية لتلك 

 .البيانات

 طرائق التقييم      

 

الدراسي في المادتين النظريتين و االمتحانات اليومية و في منتصفات الفصول الدراسية و عند نهاية الفصل 

 . امتحانات الجزئين العمليين اليومية و منتصف فصلية و في نهاية الفصل الدراسي

 

 



 

 

 التفكير مهارات-ج

االرض من خالل تشخيص الظواهر الفيزيائية لمكوناته فضال عن االدراك العلمي لماهية كوكب  -1ج         

 .تلك المتعلقة بموقعه ضمن كواكب المجموعة الشمسية 

االدراك العلمي للخواص الفيزيائية للمعادن التي تكون الصخور في الطبيعة من خالل تشخيص  -2ج

 .انواعها والتراكيب الفيزيائية االرضية المتعلقة بها

الزلزالية و الكهربائية لكوكب االرض , المغناطيسية , لعلمي لبعض الخواص الجذبية االدراك ا -3ج

 .فضال عن استثمار تلك الظواهر في الكشف عن الخامات االقتصادية في باطن االرض

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

االول و الثاني من كل سنة  تلقي المحاضرات النظرية الخاصة بالمواد العلمية في الفصلين الدراسيين -1

 .دراسية 

لكل مادة علمية و للفصلين الدراسيين االول والثاني من كل سنة ( العملي)تلقي الجزء المختبري  -2

 .دراسية

بخصوص مشاريع البحوث للمرحلة الرابعة يتضمن تدريب الطالبة على برامج الحاسوب الخاصة  -3

النتائج و تفسيرها باالضافة الى المعالجة اليدوية لتلك بمعالجة البيانات الجيوفيزيائية و استحصال 

 .البيانات

 طرائق التقييم    

الدراسي في المادتين النظريتين االمتحانات اليومية و في منتصفات الفصول الدراسية و عند نهاية الفصل 

 .و امتحانات الجزئين العمليين اليومية و منتصف فصلية و في نهاية الفصل الدراسي
 

 

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

 .تشخيص المعادن و الصخور في الطبيعة اعتمادا على خواصها الفيزيائية -1د

جمع و معالجة البيانات الجيوفيزيائية للطرق المختلفة و معالجتها الستخالص النتائج ثم تفسيرها كميا  -2د

 .و وصفيا

- 3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

تلقي المحاضرات النظرية الخاصة بالمواد العلمية في الفصلين الدراسيين االول و الثاني من كل سنة  -1

 .دراسية 

 .لكل مادة علمية و للفصلين الدراسيين االول والثاني من كل سنة دراسية( العملي)الجزء المختبري تلقي  -2

بخصوص مشاريع البحوث للمرحلة الرابعة يتضمن تدريب الطالبة على برامج الحاسوب الخاصة  -3

دوية لتلك بمعالجة البيانات الجيوفيزيائية و استحصال النتائج و تفسيرها باالضافة الى المعالجة الي

 .البيانات

 



 

 

 طرائق التقييم          

 

الدراسي في المادتين النظريتين و االمتحانات اليومية و في منتصفات الفصول الدراسية و عند نهاية الفصل 

 .امتحانات الجزئين العمليين اليومية و منتصف فصلية و في نهاية الفصل الدراسي

 بنية البرنامج  .11

 المعتمدةالشهادات والساعات  .12
 السنة/ المستوى 

رمز 

المقرر أو 

 المساق

 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

المرحلة االولى 

 الفصل االول\
 3 الخواص الفيزيائية لالرض 

 

 المرحلة االولى 

 الفصل الثاني\
 3 الجيوفيزياء 

 المرحلة الثانية 

 الفصل االول\
  3 الخواص الفيزيائية لالرض 

 
 المرحلة الثانية 

 الفصل الثاني\
 3 الجيوفيزياء 

    

    
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

ابحدث االجهزة احلقلية اخلاصة ابملخترب لغرض مواكبة التطور العاملي يف هذا العلم (الفصل الثاين )يقرتح جتهيز خمترب اجليوفيزايء 
 .املعدين و استكشاف املياه اجلوفية و التحري لالغراض اهلندسيةالتطبيقي املهم يف جماالت االستكشاف النفطي و 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .14

نظرا المهية اساسيات تلك , يقرتح اختبار الطالبه عند قبوهلا لتكون مبستوى جيد جدا يف اللغة االنكليزية و الرايضيات و الفيزايء 
و الرتكيز على اللغة االنكليزية العلمية كوهنا عصب التواصل و التواكب مع املستوى . يف الدراسة بقسم الفيزايء بشكل عاماملواد 

 .  العلمية  العاملي من خالل االطالع على املصادر املهمة واحلديثة و اليت تكون ابللغة االنكليزية
 
 
 
 
 

 



 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

1st semester references: 
1- General Geology, 1999, Authors: Abdulhadi Al-Saigh and Farouq Sanaalah Al-Omary, Ministry of 

Higher Education , University of Mosul, (in Arabic). 
2- C.C. Plummer, D.H. Carlson, D. Mc Geary,2007,” Physical Geology”, McGraw Hill Co., 11 Ed., USA,550 

pages. 

3- R. Wicander , J.S. Monroe and E.K. Peters , 2006,”Essentials of Geology”, 4th Ed., Thomson learning 

Inc.,USA ,508 pages . 

 
2

nd
 semester references :  

1- Geophysical Methods in Geology , 1990, Author : P.V. Sharma, transilated by :Al- Yas M. Yas , Zuhair 

S. Mohammed and M.S. Dahham , (in Arabic).  
2- Alsanawi S. , 1981, Introduction to applied geophysics ,1st Ed., university of Mosul press,144 pages. 

 



 

 

   
 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

   

المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

المهارات األخرى المتعلقة ( أو) 

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب  6ا 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

2111-

2112 
الخواص  

الفيزيائية 

 لالرض

     اساسي
      

    
   

  

                    اساسي الجيوفيزياء 

2112-

2113 
الخواص  

الفيزيائية 

 لالرض

     اساسي
      

    
   

  

                    اساسي الجيوفيزياء 



 

 

 

 

2113-

2114 
الخواص  

الفيزيائية 

 لالرض

     اساسي
      

    
   

  

                    اساسي الجيوفيزياء 

2114-

2115 
الخواص  

الفيزيائية 

 لالرض

                    اساسي

                    اساسي الجيوفيزياء 

2115-

2116 
الخواص  

الفيزيائية 

 لالرض

                    اساسي

                    اساسي الجيوفيزياء 



 

 

 نموذج وصف المقرر

 المقرروصف 

 

 
 

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 للبناتكلية العلوم  -جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء \كلية العلوم للبنات \بغداد جامعة  المركز/ القسم الجامعي  .2

 فصلال)الجيوفيزياء : PP(االول فصلال)الخواص الفيزيائية لالرض  رمز المقرر/ اسم  .3

 GE(الثاني

 نيل شهادة بكالوريوس علوم في الفيزياء البرامج التي يدخل فيها .4

 نظرية و جزء مختبري عملي محاضرات أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي  السنة/ الفصل  .6

 (للفصلين االول والثاني)مختبر + نظري  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2116-4-24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

في الفصل الثاني و ان كلتا المادتين تعتبران تعليم الطالبات مادة الخواص الفيزيائية لالرض في الفصل الدراسي االول و تعليمهم مادة الجيوفيزياء 
ألهميتها البالغة كمعرفة الظواهر الفيزيائيه االرضية الخاصة بنشؤ كوكب االرض ضمن " اساسيتين للمتعلم الفيزياوي في تطبيقات علوم االرض نظرا

اما الفصل الثاني فيتمثل . ضية في الفصل االول المجموعة الشمسية و الخصائص الفيزيائية للصخور و المعادن المكونة لصخور القشرة االر 
 .ندسيةبتطيق الطرق الفيزيائية كالطريقة الجذبية و الزلزالية و الكهربائية و المغناطيسية في استكشاف باطن االرض لالغراض االقتصادية و اله



 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
تشخيص الظواهر الفيزيائية االرضية و التعرف على دور العلماء العرب و االجانب في كشف تلك   -1أ

     .الظواهر

التعرف على اخلصائص الفيزايئية للمعادن والصخور املكونة للقشرة االرضية و التعرف على الرتاكيب الفيزايئية اليت  -2أ
 .خور يف الطبيعةيكوهنا كل نوع من تلك الصخور وكيفية تكون تلك الص

التعرف على علم الجيوفيزياء و باالخص الجيوفيزياء التطبيقية و التي تتناول تطبيق الطرق  -3أ

في استكشاف باطن االرض لالغراض ( الزلزالية, الكهربائية , المغناطيسية , كالجذبية )الفيزيائية 

 .الخ ... االثار , ة المياه الجوفي, البترول , االقتصادية كالتحري عن خامات المعادن 

معاجلة البياانت اجليوفيزايئية ابلطرق اهلندسية و الرايضية و احلصول على نتائج تعكس الظواهر حتت سطح االرض و  -4أ
  . من مث تفسري تلك النتائج لوصف ما هو حتت سطح االرض و على العمق املطلوب وصفيا و كميا

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

اكتساب مهارة التعرف على المعادن و الصخور في الطبيعة اعتمادا على هيئاتها و خصائصها  – 1ب 

 .الفيزيائية 

اكتساب مهارة التعرف على تشخيص االنظمة البلورية للمعادن و استخدامها في كشف تلك  – 2ب 

 .المعادن فضال عن تشخيصها باستخدام الخصائص الفيزيائية الضوءية و التماسكية

الكهربائية , الزلزالية , اكتساب مهارة معالجة و تفسير البيانات الجيوفيزيائية للطرق الجذبية    - 3ب 

باستخدام المعالجة اليدوية او باستخدام برامج الحاسوب الستحصال النتائج و من ثم كيفية , الخ ... 

 ً      .تفسير تلك النتائج وصفياً و كميا

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

تلقي المحاضرات النظرية الخاصة بالمواد العلمية في الفصلين الدراسيين االول و الثاني من كل سنة  -1

 .دراسية 

لكل مادة علمية و للفصلين الدراسيين االول والثاني من كل سنة ( العملي)تلقي الجزء المختبري  -2

 .دراسية

على برامج الحاسوب الخاصة بخصوص مشاريع البحوث للمرحلة الرابعة يتضمن تدريب الطالبة  -3

بمعالجة البيانات الجيوفيزيائية و استحصال النتائج و تفسيرها باالضافة الى المعالجة اليدوية لتلك 

 .البيانات

 

 

 طرائق التقييم      

 

الدراسي في المادتين النظريتين و االمتحانات اليومية و في منتصفات الفصول الدراسية و عند نهاية الفصل 

 . امتحانات الجزئين العمليين اليومية و منتصف فصلية و في نهاية الفصل الدراسي

 



 

 

 

 



 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 (الفيزيائية لالرضالخواص )الفصل الدراسي االول 

1 4 

التعريف بكوكب االرض ضمن 
اجملموعة الشمسية و معلومات 

 عن نشوء كوكب االرض

The origin of planet 

Earth within the 

solar system. 

وفق الفقرة  

اعاله   10

وحسب 

 المتطلبات

وفق الفقرة  

اعاله   10

وحسب 

 المتطلبات

2 4 

التعريف بعلماء اجليولوجيا العرب 
و الغرب و الصلة الوثيقة بني 

 علمي الفيزايء و اجليولوجيا

An Introduction 

about the Arab and 

foreign geology 

scientists and the 

relation between the 

science geology with 

the science physics. 

وفق الفقرة  

اعاله   10

وحسب 

 المتطلبات

وفق الفقرة  

اعاله   10

وحسب 

 المتطلبات

3 4 
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