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 وصف المقرر

 رايؼح انمادسُح –اِدابكهُح  انًؤسسح انتؼهًُُح .1

 انزغزافُح انمسى انزايؼٍ / انًزكز .2

 انخانخحانسنح  –رغزافُح انزراػح اسى / ريز انًمزر .3

 سنىٌ  انثزايذ انتٍ َذخم فُها .4

 َىيٍ أشكال انحضىر انًتاحح .5

  2116 – 2115انسنح انذراسُح  انفصم / انسنح .6

 اسثىػُا  اػح( س3) )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذراسُح  .7

 1/9/2115 تارَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

 تحديد المالمح الرئسةفهم الطرق واالساليب والعمميات التي عممت عمى  إلى الزراعةتهدف جغرافية  -
وتمك المستمرة ها اتوتغير التي تتحكم في مراحل الزراعة السيما العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية 

 . بل والمستقبل  مها في الوقت الحاضرالتي تعمل عمى تشكي
 .تحديد مناهج الدراسة الرئيسة وبالتالي اعتماد احد منها بناءا عمى ايجابيات هذا المنهج أو ذاك -
م المحاصيل التي يمكن إن تقوم البيئة الزراعية بتوفير متطمباتها التي يختبرها التعرف عمى أه -

 اإلنسان عمى اختالف الحاجات والمواسم . 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 يخزراخ انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .11

 االهذاف انًؼزفُح -أ
 انزراػح دراسح رغزافُح  أهذافانتؼزف ػهً   -1أ

 رغزافُح انزراػحأهًُح دراسح انتؼزف ػهً   -2أ

 انتؼزف ػهً يناهذ انثحج فٍ رغزافُح انزراػح  -3أ
 ح وانطثُؼُح فٍ رغزافُح انزراػح  َانؼىايم انثشزانتؼزف ػهً   -4أ

 

 انًهاراتُح انخاصح تانًمزر األهذاف  -ب   

 تنظُى انتؼهى نًفاهُى رغزافُح انزراػح  – 1ب

 انثحج فٍ احز انؼىايم انثشزَح وانطثُؼُح ػهً رغزافُح انزراػح  انتًكن ين   – 2ب

 تانزغزافُح انزراػح  وانثحىث انخاصح  زانتمارَ أػذادانتًكن ين   – 3ب

 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

 طزَمح  االنماء واالستزىاب وانًنالشح -

 

 نؼزض االفالو انؼهًُح وانًحاضزاخ   Data showاستؼًال انـ  -
 

 

 طزائك انتمُُى      

 ـ االختثاراخ انشفهُح انُىيُح                      

 رغزافُح انزراػح   ـ انتمارَز ػن يىضىػاخ فٍ              

 ـ االختثاراخ انتحزَزَح انمصُزج                      

 ـ االختثاراخ انتحزَزَح انفصهُح واننهائُح                       

 فٍ  رغزافُح انزراػح   االختثاراخ انتطثُمُح  -             

 
 انىرذانُح وانمًُُح األهذاف -د    

 انتخطُظ -1د

 انتنظُى  -2د

 انًزالثح -3د

 انتمىَى -4د

 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى     

 

 انًنالشح  –االستزىاب  –االنماء  -
 

 طزائك انتمُُى    

 

 و انتطثُمُح االختثاراخ انشفهُح  وانتحزَزَح  

 

 

 انًهاراخ  انؼايح وانًنمىنح ) انًهاراخ األخزي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر انشخصٍ (. -د 

 رغزافُح انزراػح      يهاراخ انثحج انؼهًٍ فٍ  -1د

 رغزافُح انزراػح   دراساخ تطثُمُح فٍ إػذاديهاراخ  -2د

 



 تنُح انًمزر .11

 انساػاخ األسثىع
يخزراخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طزَمح انتؼهُى

طزَمح 

 انتمُُى

1 3 

فٍ  إنُهاانًشار 

انًحىر انساتك 

وكم حسة 

 انًحتىي

 انًنالشح –االنماء  جغرافية الزراعة مفهوم 
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

2 3 
= 

البحث في  مناهج 
 جغرافية الزراعة

 انًنالشح –االنماء 
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

3 3 
 انًنالشح –االنماء  العوامل المناخية  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

4 3 
 انًنالشح –االنماء    الحرارة =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

5 3 
 انًنالشح –االنماء  التساقط  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

6 3 
 الضوء  =

انًنالشح   –االنماء 

 االستزىاب انحٍ
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

7 3 
 انًنالشح –االنماء  الرياح  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

8 3 
 انًنالشح –االنماء  العوامل األرضية  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

9 3 
 انًنالشح –االنماء  السطح  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

11 3 
 انًنالشح –االنماء  التربة  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

11 3 
 انًنالشح –االنماء  عوامل البشرية ال =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

12 3 
 العوامل االقتصادية  =

انًنالشح   –االنماء 

 االستزىاب انحٍ
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

13 3 
 انًنالشح –االنماء  العوامل الحيوية  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

14 3 
 انًنالشح –االنماء  أنماط اإلنتاج الزراعي  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

15 3 
 انًنالشح –االنماء  المواطن األصلية  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

16 3 
 انًنالشح –اإلنماء  التصنيف واإلقليمية  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

17 3 
= 

تصنيف المحاصيل 
 الزراعية 

 انًنالشح –االنماء 
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

18 3 
 محاصيل الحبوب  =

انًنالشح   –االنماء 

 االستزىاب انحٍ
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

19 3 
 انًنالشح –االنماء  و الرز القمح =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

21 3 
 انًنالشح –االنماء  محاصيل األلياف =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

االختثاراخ  انًنالشح –االنماء  القطن = 3 21



 انثنُح انتحتُح .12

 انكتة انًمزرج انًطهىتح
 مخمف شالل مرعي كتور دال_  جغرافية الزراعة
 إبراهيم محمد حسونكتور _ الد                    

 

 انًزارغ انزئُسح ) انًصادر (
  العباديكاظم عبادي جغرافية الزراعة _ 

                     

 انكتة وانًزارغ انتٍ َىصً تها

 ( ) انًزالخ انؼهًُح ، انتمارَز
 شبكة االنترنيتباإلضافة إلى 

 

 )تحذَج انثُاناخ وانًؼهىياخ انخاصح تزغزافُح انزراػح(     خطح تطىَز انًمزر .13

 

 

 انتحزَزَح

22 3 
= 

 انًحاصُم انسكزَح
 قصب السكر بنجر السكر

 انًنالشح – إلنماءا
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

23 3 
= 

 المحاصيل الزيتية
 فول الصويا 

 انًنالشح –االنماء 
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

24 
3 

= 
 المحاصيل المنبهه

 الشاي

انًنالشح   –االنماء 

 االستزىاب انحٍ
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

25 3 
 انًنالشح –االنماء  محاصيل البستنة =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

26 3 
 انًنالشح –االنماء  الخضراوات الصيفية  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

27 3 
 انًنالشح –االنماء  الخضراوات الشتوية  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

28 3 
 انًنالشح –االنماء  أشجار الفواكه والتمور  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

29 3 
 انًنالشح –االنماء  اإلنتاج الحيواني  =

االختثاراخ 

 انتحزَزَح

31 3 
  واألغنام  حيوانات األبقار =

انًنالشح   –االنماء 

 االستزىاب انحٍ
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

31 3 
  الدواجن حيوانات  =

انًنالشح   –االنماء 

 االستزىاب انحٍ
االختثاراخ 

 انتحزَزَح

      

      


