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اسم المادة

الجغرافية االجتماعية

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

التعريف بمضمون الجغرافية االجتماعية واهميتها ،معرفة العوامل الجغرافية المؤثرة عمى سموكيات
االفراد وخصائصهم وتباين مجتمعاتهم  ،ابراز دور الجغرافية في دراسة المشكالت االجتماعية ذات

البعد الجغرافي
التفاصيل االساسية لممادة

الجغرافية االجتماعية المالمح والمفاهيم  ،عالقة الجغرافية االجتماعية بفروع الجغرافية الطبيعية
والبشرية والعموم االخرى  ،مناهج الدراسة في الجغرافية االجتماعية  ،توزيع الجماعات البشرية

ونظم حياتها ،اثر الديانات عمى العادات والتقاليد
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

باسم عبد العزيز عمر و حسين عميوي ناصر  ،الجغرافية االجتماعية مبادئ واسس وتطبيقات

،دار الوضاح لمنشر .4016،

ليمى زعزوع  ،مقدمة في الجغرافية االجتماعية ،الدار العربية لمعموم .4110،

فتحي مصيمحي،الجغرافية االجتماعية ،مطابع جامعة المنوفية.4114،
الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثالً%57

مثال%07

مثالً%01

-

مثالً%61

اليومية

الفصل الدراسي االول%41
الفصل الدراسي %41

االمتحان النهائي %81
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اهًٍت انجغرافٍت االجتًبػٍت
ياليح انجغرافٍت االجتًبػٍت
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المادة النظرية

تىقٍغ االستبر :

ػطهت نصف انسنت
جغرافٍت االدٌبٌ وانًؼتقذاث
ينبهج انذراست فً انجغرافٍت االجتًبػٍت
انًنهج انبٍئً
ينهج انجغرافٍت انسهىكٍت
انجغرافٍت انسهىكٍت انتطبٍقٍت وانًشكالث
انبٍئٍت
خصبئص اننظبو انبٍئً
تىزٌغ انجًبػبث انبشرٌت
نظى حٍبة انجًبػبث انبشرٌت فً بٍئبتهب
انًحهٍت
تأثٍر انبٍئت ػهى انسهىك
انًشكالث االجتًبػٍت
االنًبط انًكبنٍت وانتىزٌؼبث انجغرافٍت
نهظبهرة االجتًبػٍت
تأثٍر انؼبداث وانتقبنٍذ االجتًبػٍت
االنتبج انصنبػً،انتجبرة،انسٍبحت
اثر انذٌبنبث ػهى انؼبداث وانتقبنٍذ فً
انؼبنى
جىانب تأثٍر انذٌبنبث ػهى حٍبة اننبس

تىقٍغ انؼًٍذ :

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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