مجهورية العراق

الجامعة  :الكـــــــــــــــــــــــــــوفة
الكلية  :التربــيــة للبنـــــــــــــــات
القســم  :الجـــــــــــــــــــــــــغرافيا
المرحلة  :الرابـــــــــــــــــــــــــــــع
اسم المحاضر الثالثي آ.د .سعدون شالل ظاهر
اللقب العلمي  :أستـــــــــــــــــــــــأذ
المؤهل العلمي  :دكتـــــــــــــــــوراة
مكان العمل :التربية للبنــــــــــــــات
المادة الدراسية :الجغرافيا السياسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

االستاذ الدكتور سعدون شالل ظاهر

البريد االلكتروني

Sadoon.dhahir@uokufa.edu.iq
Dr.saadoon60@yahoo.com
الجــــــــــــــــــــــــــــــغرافيا الـــــــــــــسياســــــية

اسم المادة
مقرر الفصل
اهداف المادة

تعليم الطلبة وتعريفهم بالمقومات الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة في نشوء وتطور وبناء الدولة الحديثة وقوتها
..فضال عن عالقة الجغرافيا السياسية بالعلوم المختلفة األخرى

التفاصيل االساسية
للمادة

الكتب المنهجية

الجغرافية السياسية تأليف د .صباح محمود ود .نافع القصاب وآخرون

الكتب والمقاالت المهتمة بالجغرافيا السياسية والبحوث ذات العالقة فضال عن كتب العلوم السياسية والجيوبوليتيك
المصادر

الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات

اضافية

الفصل الدراسي االول

الفصل الدراسي الثاني
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االمتحانات اليومية السعي النهائي االمتحان النهائي
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%02

%02

مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفـــــــــــــــــــــــــــــــــة
الكلية  :التربيـــــــــة للبــــــــــــــــنات
اسم القســم :الجغرافيــــــــــــــــــــــــا
المرحلة  :الــــــــرابـــــــــــــــــــــــــــع
اسم المحاضر الثالثي :آ.د .سعدون شالل ظاهر
اللقب العلمي  :أســـــــــــــــــــــــــــــتاذ
المؤهل العلمي :دكتــــــــــــــــــــــــوراة
مكان العمل  :التربية للبـــــــــــــــــنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

التاريخ

المادة
العملية

المادة النظرية

مدخل الى الجغرافيا السياسية
مناهج البحث في الجغرافية السياسية
العوامل الجغرافية المؤثرة في بناء قوة الدولة
المقومات الجغرافية الطبيعية المؤثرة في نشوء وتطور الدولة وبناء
قوتها
المقومات الجغرافية البشرية المؤثرة في نشوء وتطور الدولة وبناء قوتها
القوميات واالقليات
االثار السياسية المترتبة على حركة السكان ونموهم وتوزيعهم الجغرافي
العوامل االقتصادية واثرها في بناء قوة الدولة
الثروات الطبيعية وأثرها على قوة الدولة
التكتالت االقتصادية الحديثة
النظريات االستراتيجية الدولية
نظريات القوى البرية والبحرية والجوية
نظرية القوة النووية
مفاهيم جغرافية سياسية عامة
الوطن العربي والنظام الدولي
مشكالت سياسية معاصرة

مالحظة مهمة  /تم مراعاة ما يلي "
.1المدة المحددة لتطبيق الطلبة في المدارس.
.2التحضير والمناقشة االسبوعية .
.3أعداد المقاالت ومناقشة األفكار التي يطرحها الطلبة
.4تتخلل األسابيع المخصصة للموضوعات اضافة موضوعات حديثة في الجغرافيا السياسية

توقيع االستاذ :

توقيع العميد :

المالحظات

