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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم عبد هللا حسون محمد   

 :البريد االلكتروني  

جغرافية الوطن العربي   اسم المادة: 

 :مقررالفصل 

تعريف الطالب  بامييبة نط بل العرببي ال ويبر ناات الباي الطويعيبة  

نالوشرية التي تزخر بها نات الية استثيار مذه اات الاي ان اليقوتباي 

 الطويعية نالوشرية في تحقيق الت يية الوشرية اليستداتة
 ة:أهداف الماد

الميواد   –لطبيعيي ية والتربة وتوزيعها الجغرافي انواعها النبات االموقع واهمية البنية الجيولوجية وكذلك المناخ واالقاليم المناخ 

سيياةة وقلوقاتهيا المائية الري والمشاديع االدوائية الزداعة المحاصيل الصناعية الثروة السحيوانية الينط  الغياز المعيا ل الطليل ل

 التكاقل االقتصا ي و وده في الوةدة العربية 
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

جغرافية الوطن العربي , ,خطاب العاني ,  ابراهيم المشهداني   ة:الكتب المنهجي 

جغرافية العربي  البييير الحيال اليي,ف  الفيحاد ف  ي    

 العق,د 

جغرافيييةالن ا العربيي  سد اقيية ا (ي ييية هف  يي  ا  يير 

 الس ,ك 

الز اعيية فيي  اليين ا العربيي  داعييي  م  ,قيي  الع يير  

الن ا العرب  الف    حي  الال نا د اال تص,دية ف    

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 40    20   20  األول 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالنظريالماده  ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 تحديد قطهوم الوطن العربي واهميته  
27/9  

1 

 ةدو  وقوقعه الجغرافي واهمية ته الجيوستراتيجية  
28/9  

2 

 الو ية الجيولوجية  

5/10  
3 

 تضاريس الوطن العربي نتوزيعها الي اخي  

12/10  
4 

 قناخ الوطن العربي  
19/10  

5 

وانواعهاتربة الوطن العربي     
26/10  

6 

 عواقل تكوينها وتوزيعها الجغرافي  

2/11 المشاكل التي تتعرض لها  
7 

 ال واي الطويعي نالواعل  
9/11  

8 

 العواتل اليؤثرة فيل  

  توزيعل الجغرافي ناقالييل
9 

 10  اليوارد اليائية نالواعها  

لعربيتوزيعها الجغرافي قستلبل قشكلة المياه في الوطن ا    
 

 
11 

 12  اليعالجاي اليفتوحة  

 13  الري الخزل والبزل  

ا قشاديع الري والخزل والبزل توزيعها الجغرافي انواعه  

 تاديخ انشاءها
 

6/11  

14 

     
 

 
15 

      16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

 الزراعة في الوطن العربي  
23/11/  

1 

 قلوقات االنتاج الزداعي  
 انماط الزداعة وعالقتها المكانية

 الحبوب الغذائية
30/11/0  

2 

 اليحاصيل الص اعية  
 تشاكل الزراعة في الوطن العربي

 اليعالجاي اليقترحة
7/12/  

3 

الثرنة الحيوالية ندنرما في   

 الوطن الدخل الزراعي القوتي
 الواعها

 توزيعها الجغرافي

14/12/  

4 

هاالمشاكل التي تواجهها وطرق عالجها ووسائل تنميت    
 

5 

   
 

6 

 النط  وانتاجه وقميزاته  
 

7 

 ااقطار العربية الي تجة لل  
 اثاره على ااقطار العربية
 امييتل الجيوبوليتي ية

 

8 

الي تجة الغاز الطويعي التاجل   

  تييزاتل ااقطارلل
9 

   
اليعادن الحديد الفوسفاي 

ال وريت نتوزيعها  الووتاس

 الجغرافي

 

10 

   
 

 
11 

   
 امم ااقطار الي تجة لل

 
12 

 

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد:                                       أ.د. عبد هللا حسون محمدتوقيع األستاذ:

 


