مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :حسين عذاب عطشان
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

حسين عذاب عطشان
Hussein.atshan@qu.edu.iq

اسم المادة

جغرافية البحار والمحيطات

مقرر الفصل

سنوي

اىداف المادة

تيدف المادة الى تعريف الطمبة بجغرافية البحار والمحيطات من حيث نشأتيا واصل المياه فييا

التفاصيل االساسية لممادة

اىمية البحار والمحيطات المائية  ،النظريات التي تفسر نشأة البحار والمحيطات ،حركة المياه

واىميتيا وتكوينيا الجيمورفولوجي وحركة المياه

في البحار والمحيطات  ،خصائص المياه ،الخصائص الحياتية
الكتب المنيجية

المصادر الخارجية

مدخل الى جغرافية البحار والمحيطات

د.عبد االلو رزوقي كربل

.1جغرافية البحار والمحيطات

د.طمعت احمد و د.حورية محمد 1111

.3البيئة المائية

د.حسين عمي السعدي 2001

.2جغرافية البحار والمحيطات
.4اسس الجغرافية الطبيعية
الفصل الدراسي

المختبر

تقديرات الفصل

د.فتحي عبد العزيز ابو راضي 2002

االمتحانات

المشروع

االمتحان النيائي

اليومية
مثال%35

معمومات اضافية

د.حسن سيد احمد ابو العينين 1115

مثالا%15

مثالا%10

الفصل الدراسي %36
االمتحانات اليومية %4

االمتحان النيائي %60

-

مثالا%40

مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
اسم القســم :الجغرافية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :د.حسين عذاب عطشان
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل  :كلية االداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
المادة العلمية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

11/8-4
11/15-11
11/22-18
11/29-25
11/5-1
11/12-8
11/19-15
11/26-22
12/3-11/29
12/11-6
12/17-13
12/24-21
12/31-27
1/7-3
1/14-11

انتؼريف بؼهم انبحار وانمحيطاث
انتطىر انتاريخي نجغرافيت انبحار وانمحيطاث
اهميت دراست انبحار وانمحيطاث
وسائم واجهسة انذراست انبحريت
اننظرياث :1نظريت انكىيكباث
 -2نظريت انفصال انقمر
 -3نظريت انسحسة انقاريت
 -4نظريت انتشار قاع انمحيط
اصم انمياه في انبحار وانمحيطاث
تصنيف انبحار وانمحيطاث
خصائص انمياه في انبحار وانمحيطاث
 -1مهىحت انمياه
 -2حرارة انمياه
 -3انجهيذ انبحري
 -4شفافيت ونىن انمياه

17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32

2/25-2/21
3/3-2/28
3/11-6
3/17-13
3/24-21
3/31-227
4/7-3
4/14-11
4/21-17
4/28-24
5/5-1
5/12-8
5/19-15
5/26-22
6/2/5-29

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

تىقيغ االستار :

ػطهت نصف انسنت
حركت انمياه في انبحار وانمحيطاث
اوال :االمىاج
ثانياً:انمذ وانجسر
ثانثاً:انتياراث انبحريت
-1تياراث انمحيط االطهسي
-2تياراث انمحيط انهادي
-3تياراث انمحيط انهنذي
انمظاهر انجيمىرفىنىجيت انساحهيت
انجسر انبحريت
انشؼاب انمرجانيت
نظرياث اصم انحىاجس انمرجانيت
نظريت انهبىط نذارون
نظريت انسيطرة انجهيذيت نذاني

نظريت انرصيف انغارق الكازيس
االحياء انبحريت
تىقيغ انؼميذ :

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

