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اسم المادة
مقرر الفصل
اهداف المادة

تهدف دراسة المناخ التطبيقي الى تأهيل الجانب التطبيقي لدى الطالب من خالل الربط والتحميل

التفاصيل االساسية لممادة

التصانيف المناخية ،العالقة بين المناخ والصناعة ،العالقة بين المناخ والسياحة  ،العالقة بين

بين عناصر المناخ وانشطة االنسان االقتصادية

المناخ وتصميم المباني،العالقة بين المناخ والعمميات العسكرية،العالقة بين المناخ والزراعة
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

الدكتور قصي السامرائي ،الدكتور عادل سعيد الراوي ،المناخ التطبيقي 1991،

.1الدكتور ،عمي حسن موسى ،المناخ الحيوي .2002،
.2الدكتور نعمان شحادة  ،المناخ العممي 1993. ،

.3الدكتور –عمي حسن موسى  ،المناخ االصفري 1999.،
.4الدكتور سالم هاتف  ،المناخ التطبيقي 2015،
الفصل الدراسي
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يفٕٓو انًُاخ انخطبٍمً
انٕسائم االحصائٍت فً دراست انًُاخ
انخطبٍمً
االَخمال يٍ انطرق انًباشرة بانمٍاش انى
انٕسائم االحصائٍت
انطرق انًباشرة يمٍاش انالسٍُخًخر
انطرق انغٍر يباشرة (انخدرٌبٍت)
طرٌمت ثٕرثٌُٕج(يعادنت)
لٍاش اندفاف (انثٕرثٌُٕج)
لٍاش اندفاف (الَح)
انًٕازَت انًائٍت انًُاخٍت يفٕٓيٓا ٔطرق
لٍاسٓا
االحداْاث انحدٌثت فً دراساث انًُاخ
انطبٍعً
انخصاٍَف انًُاخٍت (انخدرٌبٍت)
حصٍُف كٌٍٕ يفٕٓيّ ٔانٍت حطبٍمّ
حصٍُف دًٌارحٌٕ يفٕٓيّ ٔانٍت حطبٍمّ
حصٍُف ثٕرثٌُٕج يفٕٓيّ ٔانٍت حطبٍمّ
حصٍُف فهٌٕ يفٕٓيّ ٔانٍت حطبٍمّ
َمد انصاٍَف انًُاخٍت انخدرٌبٍت
عطهت َصف انسُت
انخصاٍَف انبشرٌت يفٕٓيٓا ٔانٍت حطبٍمٓا
حصٍُف حٕو نمٍاش انراحت انُإٌيُاخٍت
حصٍُف حٍرخُبح عهى اساش راحت االَساٌ
ًَاذج يٍ دراساث فً انًُاخ انخطبٍمً
انعاللت بٍٍ انًُاخ ٔانسٍاحت
انعاللت بٍٍ انًُاخ ٔانصُاعت
انعاللت بٍٍ انًُاخ ٔحصًٍى االبٍُت
انٍت حصًٍى االبٍُت ٔفك انًُاخ
انٍت انًسح انًُاخ انخفصٍهً نالبٍُت
انعاللت بٍٍ انًُاخ ٔانعًهٍاث انعسكرٌت
انعاللت بٍٍ انًُاخ ٔانسراعت
ًَاذج يٍ اندراساث انًُاخ انسراعً
انًُاخ ٔاثرِ فً انخصحر ٔاَخاخٍت انخرب
انسراعٍت
انعاللت بٍٍ انًُاخ ٔانُمم
انُمم انبري ٔانبحري
انُمم اندٕي
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التاريخ

المادة النظرية

حٕلٍع االسخاذ :

حٕلٍع انعًٍد :

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

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

Lab. Experiment
Assignments

Notes

Instructor Signature:

Dean Signature:

