مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :رضا عبد الجبار سلمان
اللقب العلمي :استاذ
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :قسم الجغرافية/اداب/قادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

رضا عبد الجبار سممان
H_radha@yahoo.com

اسم المادة

الجغرافية السياسية

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تهدف المادة الى دراسة الدولة وموقومات قوتها الطبيعية والسكانية واالقتصادية وحدودها الدولية

والنظريات المتعمقة بها ودراسة الصراعات الدولية واالمن الوطني والقومي وتحدياته وبخاصة

االرهاب مع تطبيقات عمى العراق والوطن العربي
التفاصيل االساسية لممادة

تدريس الدولة ووزنها السياسي والدولي ومشاكمها وسيادتها في ظل العولمة وتحدياتها وندرس

المقومات الجغرافية الخاصة ببناء القوة وتدرس النظريات الجيوبولوتيكية والجيوستراتيجية وتدريس

امنها الوطني والصراعات الدولية
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

الجغرافية السياسية عبد المنعم عبد الوهاب وصبري فارس الهيتي 1989
الجغرافية السياسية وتطبيقات جيوبولتييكة صبري فارس الهيتي 2000

Political geography peter J.tylor &colin flint
اسس الجيوبولتيكا .تعريب عماد حاتم تأليف الكسندر دوغني
الفصل الدراسي

المختبر

تقديرات الفصل

اليومية
مثلا%35

معمومات اضافية

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثل%15

مثلا%10

 %20الفصل االول
%20الفصل الثاني

 %60االمتحان النهائي

-

مثلا%40
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جدول الدروس االسبوعي
المادة العلمية
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2015/12/8
2015/12/15
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2016/1/5
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16

2016/1/12
2016/1/23

يفٕٓو ٔتطٕر انجغرافٛح انسٛاسٛح
ٔانجٕٛتٕنتك
يُاْج انثحث ٔػالقتٓا تانؼهٕو االخرٖ
انًقٕياخ انطثٛؼٛح – انًٕقغ
ٔانحجى ٔشكم انذٔنح ٔانتضارٚس ٔانًُاخ
انًٕارد انطثٛؼٛح – انًٛاِ – انترتح – انخاياخ
انًؼذَٛح
انًقٕياخ انسكاَٛح ػذد انسكاٌ ٔتٕزٚؼٓى
تركٛة انسكاٌ انؼًر٘ االقتصاد٘
ٔاالثُٕغرافٙ
انًقٕياخ االقتصادٚح.انسراػح
انثرٔج انًؼذَٛح ٔيصادر انطاقح
انصُاػح ٔانتجارج
انحذٔد انسٛاسٛح إَاػٓا ٔيشاكهٓا
انُظرٚاخ انًتؼهقح تانذٔنح َ.ظرٚح انًجال
انحَ ٕ٘ٛظرٚح انقٕج انثحرٚح َٔظرٚح انقٕج
انثرٚح
َظرٚح انقٕج انثحرٚح
َظرٚح انقٕج انثرٚح
ػطهح َصف انسُح
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2016/2/23
2016/3/1

20
21

2016/3/8
2016/3/15

22
23
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32

2016/3/22
2016/3/29
2016/4/5
2016/4/12
2016/4/19
2016/4/26
2016/5/3
2016/5/10
2016/5/17
2016/5/24
2016/5/31

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

تٕقٛغ االستار :

َظرٚح االطراف َٔظرٚح انقٕج انجٕٚح
َظرٚح صراع انحضاراخ َظرٚح انفٕضٗ
انخالقح
َظرٚح انذٔنح انفاشهح ٔانصراع ت ٍٛانقٕتٍٛ
انحرب انثاردج ٔانصراػاخ انذٔنٛح
انًستقثهٛح
االيٍ انقٕي ٙانؼرت ٙػتاصر االيٍ انقٕيٙ
انًخاطر انت ٙتٓذد االيٍ انٕطُ ٙانقٕيٙ
انؼٕنًح ٔاَاػٓا ٔاْذافٓا .االرْاب
انُظاو انذٔن ٙانجذٚذ ٔانًشارٚغ
انًرتثطح تّ انشرق ٔسطٛح ٔانشراكح
انًتٕسطٛح
يشرٔع انشرق االٔسظ انجذٚذ
اثر انُظرٚاخ انستراتٛجٛح ٔانصراع
انذٔن ٙػهٗ انٕطٍ انؼرتٙ
انصراع انذٔن ٙف ٙانخهٛج انؼرتٙ

تٕقٛغ انؼًٛذ :

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%)
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& Scientific Research
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Assignments

Notes
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