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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم مي ثامر رجب عبود 

 :البريد االلكتروني  

جغرافية الصناعة   اسم المادة: 

النشاط جغرافية الصناعة وطرق البحث فيها تعريف النشاط الصناعي تصنيف 

 الصناعي وعوامل توطن الصناعة االنماط االقليمية للصناعة
 :مقررالفصل

توضيح ماهمية جغرافيةة الصةناعة وطةرق البحةث فيهةا تعريةف النشةاط  

 ة:أهداف الماد الصناعي تصنيف النشاط الصناعي والنظريات الخاصة بالتوطن الصناعي

رارة انماراط الصرناع  ويصرني ة عما رل النرمطص الصرناع  واالر ا الن جغرافية الصناعة وطرر  الحثرف في را يفرارن الن راط  

 انقلياية للصناعة والقياس الكا  النناية الاكامية للصناعة النمزاع الجغراف  للصناعة ف  الفالم
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

اانخدام الطراقة المص ية ثم القاء الاادة   ة:الكتب المنهجي 

2008منظورها /احمد ازهر السماك جغرافية الصناعة     

 جغرافية الصناعة سميرة الشماع

محاضرات جغرافية القارات المرحلةة الاالاةة ا م محمةد 

 يوسف

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

60   20   20  األول 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةاضافيمعلومات  
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 جغرافية القارات وطرق البحث فيها  
26/9/2010  

1 

  فااير  الحثف و صادر الحيامات  
3/10  

2 

تعريف بالنشاط الصناعي وتحديد   

10/10 المفاهيم  
3 

وتطور النشاط الصناعي نشوء    
17/10  

4 

 اهمية النشاط الصناعي  
24/10  

5 

 يطمر الن اط الصناع   
31/10  

6 

 يصنين الن اط الصناع   
3/11  

7 

 اهمية التصنيف  
14/11  

8 

 التصنيف الدولي للنشاط الصناعي  
21/11  

9 

   
 اسس التصنيف

28/11  
10 

   
عوامل توطن الصناعة واسسها النظرية 

 والمواد االولية
5/12  

11 

   
 االيدي العاملة والمهارات النفسية

12/12  
12 

19/12 اللم     13 

26/12 النقل    14 

 عما ل اخرى ل ا اثر فب النمطص الصناع   
 

2/1  
15 

9/1 انمااط انقلياية للصناعة النركز والن نت الصناع     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

 التنوع والتخصص الصناعي  

13/2  
1 

 انمااط انقلياية للنمزاع الضناع   
20/2  

2 

 التنمية المكانية للصناعة  

27/3  
3 

 التغيرات الهيكلية للتنمية الصناعية  

6/3  
4 

 ايجاهات الخصخصة  اقحل النخطيط انشنراك   
13/3  

5 

 النمزاع الجغراف  للصناعة ف  الفالم  
20/3  

6 

عا ة + الصناعات انااايةم رة     27/3  7 

3/4 الحديد والصلب+النحاس    8 

10/4 االلمنيوم    9 

   
17/4 الصناعات البتروكيماويات  

10 

   
24/4 المكائن واالالت بما فيها السيارات  

11 

1/5 الاكائص واننت باا في ا الليارات    12 

8/5 الصناعات الك ربائية    
13 

   
االلكترونيةالصناعات   15/5  

14 

   
22/5 مراجعة عامة  

15 

      16 
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