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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الرابع
اسم المحاضر الثالثي :رحمن رباط حسين
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :قسم الجغرافية/اداب/قادسية

جدول الدروس االسبوعي
ا.م.رحمن رباط حسٌن
االسم
البرٌد االلكترونً
rahmanrabat@yahoo.com
جغرافٌة الصناعة
اسم المادة
سنوي
مقرر الفصل
تهدف دراسة جغرافٌة الصناعة الى معرفة الطالب العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة فً قٌا
اهداف المادة
الصناعة والنظرٌات التً ساهمت فً تحدٌد الموقع الصناعً
التفاصٌل االساسٌة للمادة -1الصناعة ونشاتها وتطورها -2مراحل تطور الصناعة الحدٌثة-3ماهٌة الجغرافٌة و
جغرافبة الصناعة-4مناهج البحث فً جغرافٌة الصناعة -5عوامل نوطن الصناعً -6
معاٌٌر قٌاس الصناعة -7نشاة نظرٌات الماقع الصناعٌة  -8االناط الموقعٌة للصناعة
ابراهٌم شرٌف ,احمد حبٌب رسول ,نعمان دهش ,جغرافٌة الصناعة
الكتب المنهجٌة
المصادر الخارجٌة
-1محمد ازهر السماك,اسس جغرافٌة الصناعة وتطبٌقاتها.1987,
-2عبد الزهره علً الجنابً,جغرافٌا الصناعة .2113,
-3احمد حبٌب رسول,جغرافٌة الصناعة.1984,
-4فؤاد محمد الصقار,الجغرافٌة الصناعٌة فً العالم.1984,
تقدٌرات الفصل
الفصل االول %21
الفصل الثانً%21
االمتحان النهائً%61
معلومات اضافٌة
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جدول الدروس االسبوعي
المادة النظرٌة
االسبوع التارٌخ
الصناعة ونشاتها وتطورها
2115/9/24-9/23
1
مراحل تطور الصناعة الحدٌثة
2115/11/1-9/31
2
-1البداٌة االولى للثورة الصناعٌة
2115/11/8-11/7
3
-2 2115/11/15-11/14مراحل االستخدام الواسع للطاقة
4
-3 2115/11/22-11/21مرحلة الثورة العلمٌة التقنٌة الحدٌثة
5
 2115/11/29-11/28االهمٌة االقتصادٌة للنشاط الصناعً
6
ماهٌة الجغرافٌة وجغرافٌة الصناعة
2115/11/5-11/4
7
 2115/11/12-11/11مناهج البحث فً جغرافٌة الصناعة
8
 2115/11/19-11/18المعاٌٌر المستخدمة فً جغرافٌة الصناعة
9
 2115/11/26-11/25عوامل التوطن الصناعً الطبٌعٌة
11
-1الموقع الجغرافً
2115/12/3-12/2
11
-2البنٌة الجٌولوجٌة
2115/12/3-12/9
12
-3 2115/12/17-12/16السطح
-4 2115/12/24-12/23الناخ
14
-5 2115/12/31-12/31المٌاه
15
عوامل التوطن الصناعً البشري
2116/1/7-1/6
16
عطلة نصف السنة
-1المواد االولٌة  -2السوق
2116/1/25-2/24
17
 -3راس المال -4القوى العاملة
2116/3/3-3/2
18
 -5الوقود والطاقة -6النقل
2116/3/11-3/9
19
االسس فً نشاة نظرٌات المواقع الصناعٌة
2116/3/17-3/16
21
اسس نظرٌات المواقع الصناعٌة
2116/3/24-3/23
21
-1الموقع االقل كلفة لالنتاج
2116/3/31-3/31
22
-2نظربة السوق هو العامل فً تفرٌر الصناعة
2116/4/7-4/6
23
-3نظرٌة الموقع الذي ٌحقق اقصى االرباح
2116/4/14-4/13
24

المادة العلمٌة المالحظات

25
26
27
28
29
31
31

2116/4/21-4/21
2116/4/28-4/27
2116/5/5-5/4
2116/5/12-5/11
2116/5/19-5/18
2116/5/26-5/25
2116/6/2-6/1

-4نظرٌة الموقع االقل كلفة للمستهلك
االنماط الموقعٌة للصناعة -1النقطة الصناعٌة
-2الصناعة الموزعة او صناعات المدن
-3المنطقة الصناعٌة
-4االقلٌم الصناعً
-5النطاق الصناعً
 -6المستوطنات الصتاعٌة

