مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الرابع
اسم المحاضر الثالثي :انتظار ابراهيم حسين
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :قسم الجغرافية/اداب/قادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
انتظار ابراىيم حسين

االسم
البريد االلكتروني
اسم المادة

الجغرافية الحيوية

مقرر الفصل

سنوي

اىداف المادة

تعريف ودراسة الغالف الحيوي النباتي الحيواني

التفاصيل االساسية لممادة

تعريف الجغرافية الحيوية وعالقتيا بالعموم االخرى اىمية الغالف الحيوي تصنيف االقاليم الحيوية
العوامل المتحكمة في توزيع االحياء تصنيف المجتمعات النباتية والحيوانيةالعالقات الحيوية

والعالقات الحيوية النباتية والحيوانية التنوع الحيوي ومستقبمو واىميتو ومعناه ومظاىره تدىوره
ووسائمو
الكتب المنيجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

.1الجغرافيا الحيوية قضايا حيوية معاصرة ،تقسيم الظاىر ،دار البازوري .2001
.2الجغرافية الحيوية والتربة.د.حسن ابو سمور،دار المسيرة االردن.2009،
الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النيائي

مثالً%35

مثال%15

مثالً%10

-

مثالً%40

معمومات اضافية

مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اليومية

 %20الفصل االول
%20الفصل الثاني

 %60االمتحان النيائي
الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
اسم القســم :الجغرافية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :انتظار ابراهيم حسين
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :جغرافية /اداب /قادسية

جدول الدروس االسبوعي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2015/9/29
2015/10/6
2015/10/13
2015/10/20
2015/10/27
2015/11/3
2015/11/10
2015/11/17
2015/11/24
2015/12/8
2015/12/15
2015/12/22
2015/12/29
2016/1/5
2016/1/12
2016/1/23

مبهٍت الجغرافٍت الحٍىٌت
اهمٍت دراستهب
الغالف الحٍىي واهمٍته
التسلسل السٌه لظهىر االغلفت الحٍىٌت
الىظبم البٍئً
الؼىامل الجغرافٍت المؤثرة فً تىزٌغ االحٍبء
الؼىامل المىبخٍت

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2016/2/23
2016/3/1
2016/3/8
2016/3/15
2016/3/22
2016/3/29
2016/4/5
2016/4/12
2016/4/19
2016/4/26
2016/5/3
2016/5/10
2016/5/17
2016/5/24
2016/5/31

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

التربت
ػىامل التضبرٌس
وشبط االوسبن
ػطلت وصف السىت

تىقٍغ االستبذ :

الغالفبث الحٍىٌت
الىببتٍت
الحٍىاوٍت
التىىع الحٍىي
مستقبل التىىع الحٍىي
مؼىى التىىع الحٍىي
مؼداث التىىع الحٍىي
وسبئل صٍبوت التىىع الحٍىي
التىىع الحٍىي فً الىطه الؼربً

تىقٍغ الؼمٍد :

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
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Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Course weekly Outline
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Half-year Break
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Instructor Signature:

Dean Signature:

Notes

