الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر :مناهل طالب حريجة
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل  :كلية االداب

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم

مناهل طالب حريجة

البريد االلكتروني

SSAFD 1989 @ GmAIL .com

اسم المادة

جغرافية اوراسيا

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

دراسة الجغرافية اإلقميمية الوراسيا والتي تمثل الجزء األكبر من العالم القديم وتشكل
الجغرافية اإلقميمية الجانب الحيوي والمهم في اي دراسة في الجغرافية وذلك بما تتناوله

من جوانب طبيعية وبشرية واقتصادية .
التفاصيل االساسية لممادة

دراسة قارة أسيا وأوربا إقميميا من حيث البنية والتضاريس والمناخ والنبات الطبيعي
والموارد المائية والسكان والنشاط االقتصادي ودراسة عدد من الدول فيهما دراسة إقميمية
الكتب الخاصة بالدراسة اإلقميمية لقارتي أسيا وأوربا

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية



جغرافية اوراسيا /د .محمد إبراهيم حسن



جغرافية اوراسيا اإلقميمية /د .جودة حسنين جودة



أسيا(دراسة في الجغرافية اإلقميمية ) /د.محمد خميس الزوكة

الفصل الدراسي
تقديرات الفصل

02
معمومات اضافية

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان

اليومية

النهائي

02

62

تم أخذ بيانات ومعمومات تخص جغرافية اوراسيا لعام ( )5102/5102من االنترنت
وهي ( عدد السكان  ،عدد الدول  ،الوالدات والوفيات  ،جداول وخرائط  .....الخ )

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر :مناهل طالب حريجة
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل  :كلية االداب

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1
0

09ــ 9ــ 0215
0215-12-6

3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
13
14
15
16

0215-12-13
0215-12-14
0215-12-02
0215-12-07
0215-11-12
0215-11-11
0215-11-17
0215-11-18
0215-10-8
0215-10-9
0215-10-15
0215-10-16
0215-10-09
0215-1-13

17
18
19
02
01
00
03
04
05
06
07
08
09
32
31
30

0216-0-03
0216-3-0
0216-3-9
0216-3-12
0216-3-16
0216-3-03
0216-3-32
0216-4-5
0216-4-10
0216-4-19
0216-4-06
0216-5-3
0216-5-12
17ــ5ــ0216
04ــ 5ــ 0216
32ــ 5ــ 0216
تٕقيع االستبر :

يقذيخ عٍ انقبستيٍ ٔأ رٓخ انتشبثّ ٔاالختالف ثيًُٓب
قبسح أسيب
انًٕقع انزغشافي ٔانفهكي ٔانًسبحخ نقبسح اسيب
انجُيخ انعبيخ ٔانتشكيت انزيٕنٕري
تضبسيس انقبسح
انًٕاسد انًبئيخ
االَٓبس راد انتصشيف انخبسري
االَٓبس راد انتصشيف انخبسري
انًُبخ ٔانعٕايم انًؤحشح فيّ
األقبنيى انًُبخيخ
انغطبء انُجبتي ٔاألقبنيى انُجبتيخ
تٕصيع انسكبٌ في قبسح أسيب
انعٕايم انًؤحشح في تٕصيع انسكبٌ
انتٕصيع انزغشافي نألديبٌ
انُشبط االقتصبدي نهسكبٌ /انضساعخ ٔاْى انًحبصيم انضساعيخ
انخشٔح انًعذَيخ ٔاْى انًعبدٌ في انقبسح
اْى انصُبعبد في انقبسح
عطهخ َصف انسُخ
دٔل يختبسح يٍ قبسح أسيب (انُٓذ،ايشاٌ)
قبسح أٔسثب
انًٕقع انفهكي ٔانزغشافي ٔانًسبحخ نهقبسح
انجُيخ انعبيخ ٔانتضبسيس
انًُبخ ٔانعٕايم انًؤحشح فيّ
األقبنيى انًُبخيخ نقبسح أٔسثب
انغطبء انُجبتي ٔاألقبنيى انُجبتيخ
انشجكخ انًبئيخ
يزًٕعخ آَبس ششق أٔسثب
يزًٕعخ آَبس غشة أٔسثب
انسكبٌ في قبسح أٔسثب
انعٕايم انًؤحشح في تٕصيع انسكبٌ
انسالالد انجششيخ ٔتٕصيع األديبٌ في انقبسح
انُشبط االقتصبدي نهسكبٌ
انتقسيى اإلقهيًي نهقبسح
دٔل يختبسح يٍ قبسح أٔسثب ( ايطبنيب  ،ثٕنُذا )
تٕقيع انعًيذ :

المادة
العلمية

المالحظات

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر :مناهل طالب حريجة
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل  :كلية االداب

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم

مناهل طالب حريجة

البريد االلكتروني

SSAFD 1989 @ GmAIL .com

اسم المادة

جغرافية الصحية والتعميمية

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

دراسة الجغرافية الصحية والتعميمية من خالل دراسة الجوانب االساسية التي تتعمق
بصحة االنسان من زاوية جغرافية عممية عامة المن ناحية طبية ودراسة كل مايتعمق

بحياة االنسان وبيئته وصحته والتي تعود لعوامل عدة بعضها طبيعية واالخرى بشرية .
التفاصيل االساسية لممادة

دراسة الجغرافية الصحية والتعميمية تطورها التاريخي ومناهجها ومفاهيم المرض والبيئة
الطبيعية والبشرية وعالقتها بالمرض والمشاكل الصحية العالمية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

الكتب الخاصة بالدراسة الصحية والتعميمية



جغرافية الصحة  /د  .خمف حسين عمي الدليمي



جغرافية البيئة وصحة االنسان في الجغرافية الطبية  /د .عبد العزيز طريح
شرف

الفصل الدراسي
تقديرات الفصل

02
معمومات اضافية

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان

اليومية

النهائي

02

62

تم أخذ بيانات ومعمومات تخص جغرافية الصحية والتعميمية لعام ( )5102/5102من

االنترنت وهي (مشاكل عالمية ،األوبئة المنتشرة .....،الخ )

جمهورية العراق
الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر :مناهل طالب حريجة
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل  :كلية االداب

وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1
0
3
4

09ــ 9ــ 0215
0215-12-6
0215-12-11
0215-12-18

5
6
7
8
9
12
11
10
13
14
15
16

0215-12-01
0215-11-8
0215-11-12
0215-11-11
0215-11-15
0215-11-18
0215-10-6
0215-10-9
0215-10-13
0215-10-16
0215-10-02
0215-1-13

17
18
19
02
01
00
03
04
05
06
07
08
09
32
31
30

0216-0-04
0216-0-01
0216-0-08
0216-3-6
0216-3-16
0216-3-02
0216-3-07
0216-4-3
0216-4-12
0216-4-17
0216-4-04
0216-5-1
0216-5-12
17ــ5ــ0216
04ــ 5ــ 0216
32ــ 5ــ 0216
تٕقيع االستبر :

تعشيف انزغشافيخ انصحيخ
انتطٕس انتبسيخي ٔانفكش انزغشافي انطجي عُذ انعشة
يُبْذ انجحج في انزغشافيخ انصحيخ ٔعالقتٓب ثبنعهٕو االخشٖ
عالقتٓب ثبنعهٕو االخشٖ
تحذيذ يفبْيى انصحخ
تحذيذ يفبْيى انًشض
انجيئخ انطجيعيخ ٔانًشض
انًٕقع انزغشافي ٔطجٕغشافيخ انًكبٌ
عُبصش انًُبخ
االتزبْبد انفصهيخ نأليشاض
انتشثخ ٔانًيبِ
انجيئخ انجششيخ
انعٕايم انزاتيخ
انعٕايم انسهٕكيخ
انعٕايم انجيئيخ
االحٕال االقتصبديخ
عطهخ َصف انسُخ
االحٕال االرتًبعيخ
انجيئخ انحضشيخ
انتهٕث
االًَبط انًكبَيخ الَتشبس االيشاض
ًَبرد ٔايخهخ انتحهيم انكًي في رغشافيخ انصحخ
يُٓذ انشعبيخ انصحيخ
انجعذ انتبسيخي ٔانًشض أي اَتشبس االٔثئخ
يشبكم صحيخ عبنًيخ
دساسخ يحهيخ تطجيقيخ في رغشافيخ انصحخ
انتعشيف ثبنزغشافيخ انتعهيًيخ
تطٕسْب انتبسيخي ٔتصُيفٓب
انًعبييش انًعتًذح في انخذيبد انتعهيًيخ
دساسخ انخذيبد انتعهيًيخ يٍ انُبحيخ انزغشافيخ
تطٕسْب ٔتٕصيعٓب انًكبَي ٔتقييى كفبءتٓب
استخذاو انتقُيبد انحذيخخ في اداسح ٔتقييى انخذيبد انتعهيًيخ
انتعهيى االنكتشَٔي
تٕقيع انعًيذ :

المادة
العلمية

المالحظات

