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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم د.عبد االمير احمد عبد هللا    

 ameeraltemimi@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: جغرافية الزراعة 

 :مقررالفصل نوري خليل البرازي ,الجغرافية الزراعية 

تهدف المادة الى دراسة المتغيرات الطبيعية والبشرية التي  تيرعرعلى  

االنتاج الزراع  فضي  عيد دراسية تليييلية ليبعح الم الييل الزراعيية 

 الرئيسية واالنماط الزراعية الت  تسود ف  بعح المناطق الرئيسية . 
 ة:أهداف الماد

العوامل الطبيعية المؤثرة على االنتاج الزراعي    

 العوامل البشرية المؤثرة على االنتاج الزراعي 

 المحاصيل الرئيسية )الحقلية (

 االنماط الزراعية 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

 . لموضوعتعتمد دراسة الزراعية على المنهج الوصفي ,فضال عن بعض االساليب الكمية التي تخص ا  ة:الكتب المنهجي 

2009د.علي احمد هارون .جغرافية الزراعة     

2005محمد محمود الديب جغرافية الزراعة   

1982علي محمد المياح ,الجغرافية الزراعية ,  

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 60   20  األول 20  

 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

الزراعة ملهومها ومتغيرات التبايد المكان    

 االسبوع االول ع قة جغرافية الزراعة بالعلوم االخرى
1 

المناخ درجة الحرارة فصل النمو المتغيرات الطبيعية    
 

2 

اشعة الشمس زاويتها ساعات االشعاع الشروق   

 االسبوع الثاني االمطار توزيعها الليل 
3 

الرياح وسرعتها وتوزيع الم اليل الت    

  تزرعوالعمليات الزراعية وانتاجيتها
4 

 السطح االرتفاع درجة االنحدار  
 االسبوع الثالث والرابع

5 

ية ذلك على المحاصيل التي تزرع والعمليات الزراع اثر  

االسبوع االول  2ت وادواتها , 
6 

 التربة تكوينها نسيجها لونها  
 الثاني

7 

الرجع الكيماوي لممولها تعرية   

 الثالث التربة وطرق ع جها
8 

 9 الرابع المتغيرات االقتيادية  

   
 االول حيازة االرض

10 

   
 الثاني حجم المزرعة

11 

   
 الثالث العمل

12 

 13 الرابع النقل والتسويق  

 المتغيرات االجتماعية  
 

 االول
14 

العادات والتقاليد االجتماعية   

 الثاني والتالث الخبرة والقيود االجتماعية
15 

 16 الرابع المتغيرات الحياتية /االفات الزراعيةوالحشرات  

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

 المتغيرات التقنية فل  الزراعة  

 شباط/االول
1 

 نظريات المواقع الزراعية  
 الثاني

2 

امثلة مد واقع الزراعة ف  التغيرات   

 الثالث  الزراعية
3 

 الطبيعة االقتيادية  

 الرابع
4 

 المتغيرات االجتماعية والحياتية  
 اذار/االول

5 

 المتغيرات التقنية  
 الثاني

6 

الزراعة في العالمنظم     
 الثالث

7 

 الزراعة المتنقلة  
 الرابع

8 

 زراعة الرز المروي  
 شباط/اذار

9 

   
 الثاني زراعة الب ر المتوسط

10 

   
 الثالث الزراعة المختلطة

11 

   
 الرابع انتاج االلبان

12 

 13 نيسان المزارع التجارية الواسعة  

   
 مزارع تربية االبقار

 الثاني
14 

   
 الثالث تربية االغنام والماعز

15 

 16 الرابع تربية الدواجن  
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