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اسم المادة

ج .االمريكتين

مقرر الفصل

كتاب منهجي

اهداف المادة

تمكين الطالبة من معرفة ج .االمريكتين وموقعها الجغرافي والفلكي واهم

التفاصيل االساسية للمادة

تتضمن المادة الموقع الجغرافي والفلكي والسطح والمناخ والتربة والزراعة

خصائصها المناخية المؤثرة في تحديد انواع المحاصيل الزراعية

والصناعة والنقل.
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

ج .االمريكتين للمؤلف الدكتور علي طالب الموسوي

االنترنيت ومصادر اخرى

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية
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مفهوم الدراسة االقليمية
اوجه التشابه واالختالف بين
االمريكتين
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