مجهورية العراق

الجامعة :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
القســم :جغرافيا
المرحلة :الرابع
اسم المحاضر الثالثي :ا.م.علياء حسين سلمان
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :قسم الجغرافيا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

ا.م .علياء حسين سلمان عمران البوراضي

البريد االلكتروني

alyaah.salman@uokufa.edu.iq

اسم المادة

ج.الوطن العربي

مقرر الفصل

كتاب منهجي

اهداف المادة

التعرف على الموقع الجغرافي والفلكي للوطن العربي والتعرف على مناطق
تضاريسه واقاليمه المناخية وانواع الترب ومحاصيله الزراعية وكل

جوانبهن االقتصادية
التفاصيل االساسية للمادة

الموقع الجغرافي والفلكي -حدوده السياسية -حدوده البحرية-تضاريس-مناخ -تربة –زراعة-نقل-تجارة -صناعة-معادن

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

جغرافيا الوطن العربي للمؤلف خطاب صكار العاني و ابراهيم عبد الجبار
المشهداني
بحوث وخرائط وصور جوية توضيحية من االنترنيت
ج .الوطن العربي للمؤلف ابراهيم الفاعوري وج .الوطن العربي دراسة
اقليمية للمؤلف محمود محمود مصطفى
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

%04

المختبر
%51

االمتحانات
اليومية
%54

المشروع
-

االمتحان النهائي
%04
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5/12
5/55
5/59
3/2
3/15
3/19
3/56
2/5
2/9
2/16
2/53
2/31
2/7
2/12

الموقع الجغرافي والفلكي
الحدود البحرية
نسبة مساحة اليابس للماء
الحدود السياسية
االهمية الستراتيجية
البنية الجيولوجية
السطح
تكملة لسطح
العوامل المؤثرة على المناخ
خصائص المناخ
االقاليم المناخية
التربة
خصائص لتربة
اقاليم التربة
توزيعها الجغرافي
السكان/كثافتهم/توزيعهم الجغرافي
عطلة نصف السنة
النبات الطبيعي
اقاليم النبات الطبيعي
خصائص الزراعة
انواع الزرعة
الثروة الحيوانية
مشاكل لثروة الحيوانية ومعالجتها
الصناعة
توزيعها الجغرافي
المعادن
توزيعها الجغرافي
الصناعة
توزيعها الجغرافي
التجارة
توزيعها الجغرافي

رسم خريطة

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

المالحظات
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: توقيع العميد

: توقيع االستاذ

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
E_mail
Title
Course Coordinator

Type your name here
Type your mail as example mail@yahoo.com
Type here course title
Type here the came of course coordinator

Course Objective

Type here vourse objectives

Course Description

Type here course description

Textbook

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

References

Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

General Notes

Type here general notes regarding the course

Quizzes
As (10%)

Project
----

Final Exam
As (40%)

University:
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Lab. Experiment
Assignments

Notes
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Instructor Signature:
Omran Salman Alboradi
alyaah.salman@uokufa.edu.iq

Dean SignatureA.m. Alia Hussein

Arab J.aloutn
Systematic book
Identify the geographic location and astronomer of the Arab nation and to identify the
topography and climatic regions and provinces types of soils and agricultural crops and all
economic Joinbehn
-moqa Alflaki- geographical boundaries and limits political-Maritime-terrain Mnach- -zraah soiltransfer-Tjarh- industry-metals
The maps and illustrations Flights from Internet Research
Semester exams daily lab project final exam
40% 15% 10% - 40%
:

Weekly lessons schedule
Week history of Article theoretical scientific article notes
1 09/25/2014 geographical location and astronomer Map
2 28/09/2014 maritime border
04/10/2014 3 percentage dry space for water
411/10 political boundaries
518/10 strategic importance
625/10 geological structure
72/11 surface
89/11 sequel to the surface
916/11 factors affecting climate
10 23/11 climate characteristics
30/11 11 climatic regions
6/12 12 soil
13/12 13 properties for soil
20/12 14 provinces soil
15 27/12 geographical distribution
16 4/1 population / density / geographical distribution
Half Year holiday
15/2 17 natural plant
22/2 18 provinces of the natural plant
19 29/2 properties of Agriculture
20 5/3 types of implant
21 12/3 Livestock
19/3 22 problems for livestock and processed
23 26.3 Industry
24 2/4 geographical distribution
25 9/4 metals
26 16/4 geographical distribution
27 23/4 Industry
28 30/4 geographical distribution

29 7/5 Trade
30 14/5 geographical distribution
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التراجع عن التعديالت

