مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :صالح عاتي جاسم
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية االداب-جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

صالح عاتي جاسم
Almosawi-salih@yahoo.com

اسم المادة

جغرافية االمريكيتين

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

دراسة العالم الجديد قارة امريكا الشمالية وامريكا الالتينية دراسة اقميمية لظواهرها الطبيعية

التفاصيل االساسية لممادة

الموقع والتركيب الجيولوجي والسطح والتربة والمناخ والبنات الطبيعي والموارد المائية والسكان

والبشرية

والزراعة والمعادن والصناعة والنقل والمواصالت وبعض االقاليم الجغرافية المنتخبة
ازاد محمد امين  ،جغرافية العالم الجديد
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

عمي حسين الشمش،جغرافية امريكا الشمالية االقميمية
اصدارات االمم المتحدة الخاصة ببيانات السكان والتجارة والصناعة واالنتاج
Population year book
Production year book trade year books
الفصل الدراسي

المختبر

تقديرات الفصل

اليومية
مثال%53

معمومات اضافية

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%53

مثالا%51

-

مثالا%01

مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
اسم القســم :الجغرافية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :صالح عاتي جاسم
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل ;:كلية االداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

التاريخ

1
9
3
4
5
6
2
8
2
11
11
19
13
14
15
16

2/92
11/6
11/13
11/91
11/92
11/3
11/11
11/12
11/94
19/8
19/15
19/99
19/92
1/5
1/19
عطلت نصف السنت

12
18
12
91
91
99
93
94
95
96
92
98
92
31
31
39

عطلت نصف السنت
9/93
3/1
3/8
3/15
3/99
3/92
4/5
4/19
4/12
4/96
5/3
5/11
5/12
5/94
5/31
حىقيع االسخار :

المادة العلمية

المادة النظرية

الذراست االقليويت
الوىقع والوساحت
الخركيب الجيىلىجي
السطح والخضاريس
الوىارد الوائيت
الوناخ والخربت
النباث الطبيعي
السكاى
السراعت واقاليوها
الصناعت والوعادى
النقل الوائي
النقل البري
اقالين هنخبت
سانج لىرنس
كاليفىرنيا
نيى انكالنذ
عطلت نصف السنت
حعريف اهريكا الالحينيت
اقسام القارة والخسويت
الوىقع الجغرافي
الخركيب الجيىلىجي
هظاهر السطح
الوىارد الوائيت
الوناخ والخربت
النباث الطبيعي
السكاى وحىزيعهن
السراعت واالقالين السراعيت
الوعادى والصناعت
النقل بانىاعه
االقالين الونخخبت
حىقيع العويذ :

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

Date

Topics Covered

Lab. Experiment
Assignments

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Instructor Signature:

Dean Signature:

Notes

