مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :رافد موسى عبد حسون
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :قسم الجغرافية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

رافد موسى عبد حسون
Rafid-2100@yahoo.com

اسم المادة

عمم البيئة ومشكالتها

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تعريف الطالب بالمشكالت البيئية  ،االثار البيئية لممشكالت البيئية ،

المعالجة المزمة لممشكالت البيئية
التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

راتب عالمة الضوء  ،االنسان والبيئة دار الثقافة0202،
صالح وهبي  ،االنسان والبيئة والتموث البيئي  ،دار الفكر ،
دمشق0202،

جالل الدين الطيب  ،الجغرافية والبيئة والتنمية  ،جامعة صنعاء  ،دار

الحكمة اليمانية .0992
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

مثالا%53

المختبر
مثال%03

االمتحانات
اليومية

مثالا%02

 %02الفصل االول
%02الفصل الثاني

 %02االمتحان النهائي

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثالا%02

مجهورية العراق

الجامعة :
الكلية :
اسم القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
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0200/00/00
0200/00/09
0200/0/3
0200/0/00
ػطهت َصف انسُت

يبهٍت انبٍئت
انبٍئت انطبٍؼٍت وانبٍئت انًشٍذة
انؼالقت بٍٍ االَسبٌ وانبٍئت
تبثٍش انبٍئت ػهى االَسبٌ
تبثٍش االَسبٌ ػهى انبٍئت
يفبهٍى بٍئٍت
انُظبو االٌكىنىجً
انتىاصٌ وانخهم االٌكىنىجً
يؼُى انًشكهت يٍ انًُظىس انبٍئً
انًحًٍت انحٍىٌت
االستُضاف وانصٍبَت
يشكهت انغزاء
يفهىو يشكهت انغزاء وابؼبدهب
يشكهت انتصحش
تؼشٌف انتصحش،يظبهش انتصحش
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ػطهت َصف انسُت
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0200/3/02
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0200/3/00
0200/3/50
تىقٍغ االستبر :

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

ػطهت َصف انسُت
اسببة انتصحش
حهىل يشكهت انتصحش
يفهىو انتهىث
دسجبث انتهىث
اَىاع انتهىث
انتهىث انًبئً
انتهىث انهىائً
انتهىث انضىضبئً
تهىث انتشبت
يضبداث انتهىث
يخبطش انتهىث
يؼبنجته
يفهىو االحتببط انحشاسي
اسببة حذوث ظبهشة االحتببط انحشاسي
طشق االقالل يٍ االحتببط انحشاسي
تىقٍغ انؼًٍذ :

المادة العلمية

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
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%)

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

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

Course weekly Outline
week
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Instructor Signature:

Dean Signature:

Notes

