مجهورية العراق

الجامعة :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :الجغرافية
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :د.نسرين عواد عبدون عبدهللا
اللقب العلمي  :استاذ مساعد دكتور
المؤهل العلمي  :الدكتوراه
مكان العمل :كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

د.نسرين عواد عبدون عبداهلل الجصاني
nsreenawaad@yahoo.com

اسم المادة

جغرافية افريقيا واستراليا

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة
التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

افريقيا جنوب الصحراء

جغرافية القارة االفريقية وجزرها

أ.د.عبدالقادر مصطفى المحيشي
د.عبدالعباس فضيح الغريري
د.سعدية الصالحي

جغرافية القارة االفريقية
محمد مرسي الحريري

كتاب القارات

أ.د .عبدعلي الخفاف  /د .محمد احمد عقلة

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

مثلا%53

مثل%53

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
مثلا%51

-

مثلا%01
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المالحظات

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course
Weekly Outline
Course Instructor
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Course Coordinator

Type your name here
Type your mail as examplemail@yahoo.com
Type here course title
Type here thecame of course coordinator

Course Objective

Type here vourse objectives

Course Description
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Textbook

Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References
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