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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

عباس فاضل عبيد حسن
Abbas83altaie@yahoo.com

اسم المادة

جغرافية الطاقة والمعادن

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تهدف المادة الى دراسة التباين المكاني لمصادر الطاقة العالمية والمعادن وعرض التوزيع
الجغرافي لها وبيان خصائصها وتطور استغاللها وتطور انتاجها والوقوف عمى العوامل المحددة

لالستغالل واثر ذلك في الحياة البشرية
التفاصيل االساسية لممادة

تتناول جغرافية الطاقة دراسة مصادر الطاقة ومعرفة اصل وتكوين كل منها وكيفية االستفادة منها
وتوزيعها جغرافيا وتصنيفها وخصاصها واستعماالتها اما جغرافية المعادن تشمل العوامل المؤثرة في
استغالل المعادن وتوزيعها الجغرافي وانواعها

عبد المنعم عبد الوهاب آخران ،جغرافية النفط والطاقة .1981،
الكتب المنهجية
.1محمد خميس الزركة،جغرافية الطاقة.2002،
المصادر الخارجية

.2خاطر نصري ذياب  ،جغرافية الطاقة 2011.،

.3عمي احمد هارون ،جغرافية المعادن ومصادر الطاقة 2007.،
.4محمد خميس الزركة،جغرافية المعادن والصناعة .2007،
.5محمد رأفت اسماعيل،الطاقة المتجددة.1988،

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%35

مثال%15

مثالا%10

-

مثالا%40

اليومية

 %20الفصل االول
%20الفصل الثاني

 %60االمتحان النهائي
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2015/9/29
2015/10/6
2015/10/13
2015/10/20
2015/10/27
2015/11/3
2015/11/10
2015/11/17
2015/11/24
2015/12/8
2015/12/15
2015/12/22
2015/12/29
2016/1/5
2016/1/12
2016/1/23

يفٕٓو انطاقت إَاػٓا
تطٕر استٓالك انطاقت
انفحى ٔإَاػّ
َظرياث ٔجٕد انفحى
انتٕزيغ انجغرافي نهفحى
تطٕر استٓالك انفحى
احتياطي انفحى انؼانًي
اًْيت انفحى ٔيًيساتّ
انُفط َٔظرياث ٔجٕدِ
طبيؼت انًكايٍ انُفطيت
انتٕزيغ انجغرافي نحقٕل انُفط
انُفط ٔيساًْتّ في انطاقت
انُفط في انٕطٍ انؼربي
يسايا انُفط انؼربي ٔاًْيتّ
انغاز انطبيؼي ٔإَاػّ ٔيًيساتّ
انتٕزيغ انجغرافي نهغاز انطبيؼي
ػطهت َصف انسُت
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االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

تٕقيغ االستار :

انيٕراَيٕو
انطاقت انًائيت
طاقت انرياح
انطاقت انشًسيت
انطاقت انُٕٔيت
انتؼذيٍ ٔيفٕٓيّ
انسًاث انجيٕيٕنٕجيت/اقانيى انتؼذيٍ
طرق تكٕيٍ انًؼادٌ
انؼٕايم انًؤثرة ػهى استغالل انًؼادٌ
طرق استخراج انًؼادٌ
إَاع انًؼادٌ
انتٕزيغ انجغرافي القانيى انتؼذيٍ
االَتاج انؼانًي يٍ انًؼادٌ
االحتياطي انؼانًي يٍ انًؼادٌ

تٕقيغ انؼًيذ :

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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Assignments

Notes
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