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 الكتب المقررة المطلوبة 

 
 2002،  ديعباس فاضل السع. د. ـ جغرافية العراق ، ا -

 المراجع الرئيسية

 (المصادر)  

 ماجد السيد ولي. د. جغرافية العراق ، ا -

 دمحم ازهر السماك. د. جغرافية العراق ، ا -

 خطاب صكار العاني .د .، ا جغرافية العراق -

الكتب و المراجع التي 

المجالت ) يوصي بها 

و المواقع العلمية والتقارير

 (االلكترونية

 :وزارات العراقيةالمواقع الرسمية ل 

 /http://www.zeraa.gov.iq: وزارة الزراعة 

 /http://www.industry.gov.iq: الصناعةزارة و 

 /.iqhttp://www.oil.gov: النفطزارة و  

 /http://www.mowr.gov.iq: الموارد المائية زارةو 

 /http://www.mop.gov.iq/mop: وزارة التخطيط 

 / //:www.molsa.gov.iqhttp:الشؤون االجتماعيةوزارة العمل و 

:  2116 المجموعة االحصائية السنوية 

-http://cosit.gov.iq/ar/component/content/article/87

aas2016-aas2016/1010 

 /http://www.cosit.gov.iq/ar: احصاءات الجهاز المركزي لالحصاء  
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