الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التاريخ
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :نهاد خضير كاظم
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية التربية للبنات

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

م  .نهاد خضير كاظم

البريد االلكتروني
اسم المادة

جغرافية العراق

مقرر الفصل
اهداف المادة

ان يتعرف الطالب على الخصائص الطبيعية والبشرية للعراق  ،وما
يواجهها من مشاكل وتغيرات السباب طبيعية وبشرية

التفاصيل االساسية للمادة

الخصائص الطبيعية ( موقع العراق  ،السطح  ،المناخ  ،التربة  ،النبات
الطبيعي  ،الموارد المائية ) الخصائص البشرية ( الري ومشاريعه ،
الزراعة  ،الصناعة  ،التجارة  ،السكان )

الكتب المنهجية

جغرافية العراق الطبيعية والبشرية  ،تاليف عباس فاضل السعدي
جغرافية العراق  ،تاليف نوري خليل البرازي و اخرون

جغرافية العراق االقليمية  ،مهدي الصحاف
المصادر الخارجية

عدد من الرسائل واالطاريح التي يستفاد منها في الحصول على معلومات

وبيانات واحصاءات حديثة حول مواضيع المادة
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

مثلا%35

المختبر
مثل%15

االمتحانات
اليومية

مثلا%10

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثلا%40

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
اسم القســم  :الجغرافية
المرحلة  :الرابع
اسم المحاضر الثالثي  :نهاد خضير كاظم
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية التربية للبنات

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

التاريخ

المادة النظرية

تشرين االول

المقدمة
الموقع الفلكي والجغرافي
االهمية االقتصادية والتاريخية
للعراق
الخصائص الجيولوجية الطبيعية
اشكال سطح العراق  ،المنطقة
الجبلية
الهضبة الغربية
السهل الرسوبي
مناخ العراق والعوامل المؤثرة فيه
عناصر المناخ
االقاليم المناخية الرئيسية
تربة العراق وانواعها
مشاكل الترب  ،التعرية وطرائق
التغلب عليها
مشكلة جرف التربة  ،اسبابها
ومعالجاتها
ملوحة التربة وطرائق التغلب عليها
مشكلة التصحر ،االسباب
والمعالجات

تشرين الثاني

كانون االول

كانون الثاني

13
14
15
16
17
18
19

شباط

20
21

اذار

22
23
24
25

نيسان

عطلة نصف السنة
الموارد المائية
انواع الموارد المائية
المشاكل التي تعاني منها الموارد
المائية
النبات الطبيعي وانواعه
الخصائص البشرية /مشاريع
السيطرة والخزن
مشاريع الري والبزل
اساليب وطرائق الري المستخدمة
الزراعة في العراق
العوامل المؤثرة في الزراعة

المادة العلمية

المالحظات

26
27
28
29
30
31
32

مايس
حزيران

توقيع االستاذ :

اهم المحاصيل الزراعية /والمشاكل
التي تواجه الزراعية
الثروة المعدنية والعوامل المؤئرة
فيها
الصناعة وعوامل التوطن الصناعي
انواع الصناعة وتوزيعها ومشاكلها
النقل والتجارة
العوامل المؤثرة في حركتها
السكان نموه وتوزيعه

توقيع العميد :

