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اسم المادة

الجغرافية العامة

مقرر الفصل
اهداف المادة

تعليم الطالب االصول العلمية الصحيحة لعلم الجغرافية بجانبيها الجغرافية

التفاصيل االساسية للمادة

تتضمن الخطة الدراسية للجغرافية العامةدراسة مبادئ الجغرافية  ،والقوى

الطبيعية  ،والجغرافية البشرية

الكبرى التي تعمل على تشكيل سطح االرض ،واهم عناصر البيئة والمناخ

ثم عن سكان العالم ومراكز العمران
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

قواعد الجغرافيا العامة جودة حسنين جودة وفتحي محمد ابو عيانة

الكتب والمجالت المتخصصة والشبكة المعلوماتية

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
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جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
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التاريخ

المادة النظرية

تشرين االول

مفهوم الجغرافية وفروعها
تطور علم الجغرافية ومساهمة العرب
فية
حركات تكوين سطح االرض-1/الحركات
البطيئة
 -2الحركات السريعةالزالزل والبراكين
االشكال الناتجة عن الحركات االرضية
الجبال،الهضاب
االنكسارات /السهول ن الوديان
مكونات سطح االرض
الصخور النارية/اقسامها  ،تصنيفها
الصخور الرسوبية/خواصها ،اصنافها
الصخور المتحولة/انواع التحول
،تصنيفها
التجوية الميكانيكية /مظاهرها
التجوية الكيميائية/طبيعتها  ،عواملها
التجوية الحياتية
العوامل المؤثرة في سرعة التجوية
عناصر البيئة
الضغط
الجوي،االمطار،الرياح،الحرارة،الرطوبة
عطلة نصف السنة
السكان
نمو السكان ،توزيع السكان
الصناعة  /مقومات الصناعة
الزراعة/مقومات الزراعة
العوامل المؤثرة على الزراعة
طرق النقل /انواعها  ،اهميتها
مبادئ علم الخرائط والدراسة الميدانية
الخريطة وعناصرها
الجغرافية السياسية  /العالقات الدولية
الجغرافية العسكرية  /االهمية
العسكريةللعوامل الطبيعية
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تشرين الثاني

كانون االول

كانون الثاني
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اذار

نيسان

المادة العلمية
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