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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 خضير عباس خزعل

 
 التدريسي: اسم

 :البريد االلكتروني  

 اسم المادة:  جغرافية النقل والتجارة 

 :مقررالفصل سنوي

 تعريف بجغرافية النقل   -1 

 ة:الماد أهداف تعريف بجغرافية التجارة   -2

ظومات ومناهجها ومصادرها بياناتها وعناصرها الرئيسية  للمنالنقل واهميته في التنمية المستدامة  -1

ومرتكزات الجغرافية المؤثرة في النقل  النقلية االساليب الكمية في جغرافية النقل   
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

 . 1996سعدي عبده اسس جغرافية النقل / جامعة االسكندرية    ة:الكتب المنهجي 

  

 
 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 األول 20  20  60 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

مية المستدامةالنقل واهميته في التن    

 تشرين االول
1 

 مفهوم النقل وتطورها ونظريات النقل  
 

2 

النقل واهميته  التنمية المستدامة  في   

  منظور  جغرافي
3 

  Pجغرافية النقل مناهجها ومصادر بياناتها 

 تشرين الثاني
4 

 جغرافية النقل وموقعها في علم الجغرافية  
 

5 

النقلفي جغرافية  مصادر البيانات    
 

6 

 مناهج البحث في جغرافية النقل  
 

7 

العناصر الرئيسية للمنظومات   

  النقلية
8 

 طرق مسارات , الوسائط النقلية  
 كانون االول

9 

مصادر الحركة الوسائط النقلية ,   

  العقد الثقيلة
10 

تخطيط النقل بمنظور اقتصاديات   

  السكان
11 

ع اهمية ومراحل التخطيط في قطا  

  النقل
12 

 تكاليف النقل انواعها والعوامل المؤثرة  

 عليها
 

13 

 المرتكزات البشرية  
 كانون الثاني

14 

 جغرافية النقل البري  
 

15 

 16  النقل البري بالسيارات  

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس                                 

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

 النقل البري بالسكك  
 

1 

 النقل باألنابيب  
 

2 

البحريالنقل     

 
3 

 خصائص ومزايا االقتصادية لمنظومات النقل البحري  
 

4 

 القنوات المالحية والمضايق  

 
5 

 النقل الجوي  

 
6 

 جغرافية النشاط التجاري  
 

7 

 االطار النظري للنشاط التجاري  
 

8 

المرتكزات الطبيعية والبشرية   

  المؤثرة على النشاط التجاري
9 

لق التكتالت االقتصاديةدور التجارة في خ    
  

10 

 النظريات المعاصرة في قيام التجارة  
  

11 

 معايير واسس التصنيف التجاري  
  

12 

 االقاليم التجارية الكبرى في العالم  
 

13 

     
  

14 

     
  

15 

      16 
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