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اسم المادة

الجغرافية الزراعية

مقرر الفصل
اهداف المادة

تعليم الطلبة اهمية الجغرافية الزراعية باعتبارها فرع من فروع الجغرافية االقتصادية بفرعيها(النباتي والحيواني)
واهم العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في االنتاج الزراعي واهمية المنتجات الزراعية وانواعها وتوزيعها

الجغرافي
التفاصيل االساسية
الكتب المنهجية

تم أعداد كتيب يتضمن المفردات المقرة لموضوع الجغرافية الزراعية في اللجنة القطاعية لعلم الجغرافيا فضال

عن الكتب والمراجع التي تعنى بالجغرافية الزراعة والتي تم توفيرها في المكتبة بشكل مريح يضاف لها
المحاضرات التي سيتم القاؤها والملخصات التي يتم تزويد الطلبة بها

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي االول

تقديرات الفصل

معلومات اضافية
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السعي النهائي
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االمتحان النهائي
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التاريخ

جدول الدروس االسبوعي
المادة النظرية
تحديد مفهوم الجغرافية الزراعية
نشؤ المراكز الزراعية االولى
عالقة الجغرافية الزراعية بفروع الجغرافية االخرى
مناهج الجغرافية الزراعية
اهمية الجغرافية الزراعية
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السطح وعالقته باالنتاج الزراعي
الظروف المناخية
التربة وعالقتها باالنتاج الزراعي
العوامل البشرية المؤثرة في االنتاج الزراعي
العوامل االجتماعية
العوامل االقتصادية
العوامل السياسية
العوامل البايلوجية
خصائص االنتاج الزراعي
انماط االنتاج الزراعي
الزراعة المتنقلة
زراعة االكتفاء الذاتي
الزراعة الواسعة
الزراعة المختلطة
طرق استغالل االرض (مع التاكيد على العراق)
مزارع القطاع الخاص
المزارع التعاونية
مزارع الدولة
المزارع الجماعية
المزارع التعاونية ـ الجماعية ـ
مزارع الدولة
الغلة المفضلة وعالقتها باليد العاملة
تصنيف االنتاج الزاراعي
االنتاج النباتي
محاصيل البقول
محاصيل االلياف
المحاصيل الجذرية
المحاصيل السكرية
المحاصيل المنبهة (الشاي والبن)
الخضروات
الفواكه والتمور( الحمضيات)
التمور
االنتاج الحيواني(تربية االبقار)
تربية االغنام
الدواجن (انتاج اللحوم والبيض)
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تجارة لحم الدجاج الدولية
الدجاج في العراق
التغير السكاني (الريفي ـ الحضري)
التركيب السكاني للعائلة الفالحية
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