مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :الفكر الجغرافي
اللقب العلمي :استاذ
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :جامعة القادسية-كلية االداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

صالح ياركة ممك
Sky-2006LL@yahoo.com

اسم المادة

الفكر الجغرافي

مقرر الفصل

 3ساعات

اىداف المادة

ييدف الى التعرف عن ماىية عمم الجغرافية عبر تطوره منذ ظيوره
كمعرفة في الحضارات القديمة وصوال الى الفكر الجغرافي الحديث

والمعاصر بوصفو عمماً يستخدم التقانات والوسائل الحديث في البحث
والدراسة بغية حل المشكالت التي يعاني منيا المجتمع

التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنيجية

صبري فارس الييتي وابراىيم المشيداني وسعدي محمد صالح السعدي ،الفكر

الجغرافي وطرق البحث ،بغداد .5891

.5باسم عبد العزيز العثمان ،الفكر الجغرافي القديم واالسالمي ،دار الوضاح ومكتبة دجمة لمطباعة

المصادر الخارجية

والنشر ،عمان وبغداد .5151

.5شاكر خصباك وعمي المياح ،الفكر الجغرافي تطوره وطرق بحثو  ،مطبعة جامعة بغداد 5893.
.3عماد مطير الشمري  ،الفكر الجغرافي – المنابع واالصول والمستقبل المأمول  ،مطبعة االيك ،

بغداد .5155

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النيائي

اليومية
مثالً%31

مثال%51

مثالً%51

-

مثالً%01

مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
اسم القســم :الجغرافية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :صالح ياركة ملك
اللقب العلمي :استاذ
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :قسم الجغرافية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

التاريخ
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المادة العلمية

المادة النظرية

ياهيت انفكر انجغرافي
نشاة انفكر انجغرافي
انبذاياث االونى نهفكر انجغرافي في انعصىر انمذيًت
انفكر انجغرافي في حضارة انعراق انمذيى
انفكر انجغرافي في انحضارة انًصريت
انفكر انجغرافي في انحضارة انفينيميت
انفكر انجغرافي انيىناني
انفكر انجغرافي انروياني
انفكر انجغرافي انعربي لبم االسالو
انفكر انجغرافي عنذ انعرب وانًسهًين
رسى انخرائظ عنذ انعرب وانًسهًين
انجغرافيت انرياضيت وانفهكيت عنذ انعرب وانًسهًين
انجغرافيت انىصفيت وااللهيًيت عنذ انعرب وانًسهًين
انًالحت انعربيت وعهىيها عنذ انعرب
انجغرافيت انطبيعيت عنذ انعرب وانًسهًين
انفكر انجغرافي انحذيث
عطهت نصف انسنت
اثر انعرب في تطىر انحركت انعهًيت في اوروبا
حركت انكشف انجغرافي
يساهًت انعرب في انكشىف انجغرافيت
انكشىف انجغرافيت انحذيثت
انىصىل انى انصين عن طريك انغرب
انىصىل انى انشرق عن طريك انجنىب
اكتشاف داخهيت انماراث
اكتشاف استرانيا وانجزر انًجاورة نها
اكتشاف انًناطك انمطبيت
انًذارس انجغرافيت
انًذرست االنًانيت
انًذرست انفرنسيت
انًذرست االيريكيت
انًذرست انعربيت
انفكر انجغرافي انًعاصر
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تىليع االستار :

تىليع انعًيذ :

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
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Lab. Experiment
Assignments

Notes

Instructor Signature:

Dean Signature:

