
جدول الدروس االسبوعي

اسحق صالح العكام.داالسم
alakaam73@yahoo.comالبريد االلكتروني

جغرافية اوراسيااسم المادة
سنويمقرر الفصل
ان يتمكن الطالب من استيعاب الجغرافية االقليمية لدول اسيا واختيار دولة واحدة من كل اقليم اهداف المادة

طبيق االقليمي وان يتعرف الطالب على الجغرافية الطبيعية لقارة اوربا وتمكينة من بهدف الت
التمييز بينها وبين الجغرافية البشرية وصوال الى زيادة المعرفة والتحصيل العلمي تحليال 

.وتقويما
الخصائص الطبيعية والبشرية والجوانب االقتصادية لقارة اسياالتفاصيل االساسية للمادة

اورباخصائص الطبيعية والبشرية والجوانب االقتصادية لقارةال

الكتب المنهجية
.١٩٨٧، جامعة بغداد ،هاشم خضير الجنابي ،جغرافية اوراسيا

١٩٩٠يوسف يحيى وانور مهدي،الجغرافية العامة للقارات،جامعة بغداد ،

المصادر الخارجية
احصائات االمم المتحدة

االنترنيت
جغرافية العامةالموسوعة ال

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠%١٠%١٠-%٣٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الجغرافیة:القســم 
الثاني:المرحلة 

اسحق صالح العكام.د:ثالثي اسم المحاضر ال
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراة:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الطبیعیة لقارة اسیاالجغرافیة ٣٠/٩- ١٢٥/٩
الموقع والمساحة٢٢/١٠
التركیب الجیولوجي٣٩/١٠
التضاریس٤١٦/١٠
المناخ٥٢٣/١٠
الموارد المائیة٦٣٠/١٠
التربة٧٦/١١
النبات الطبیعي٨١٣/١١
الجغرافیة البشریة لقارة اسیا٩٢٠/١١

السكان١٠٢٧/١١
اعةالزر١١٤/١٢
الصناعة والمعادن١٢١١/١٢
النقل والتجارة١٣١٨/١٢
)الیابان(الشرق االقصى ١٤٢٥/١٢
)مینامار(جنوب شرق اسیا ١٥٢/١
)الھند(جنوب اسیا ١٦٨/١

عطلة نصف السنة
الجغرافیة الطبیعیة لقارة اوربا٣/٢- ١٧٢٩/١
الموقع والمساحة١٨٥/٢
التركیب الجیولوجي١٩١٢/٢
التضاریس٢٠١٩/٢
المناخ٢١٢٦/٢
الموارد المائیة٢٢٤/٣
التربة٢٣١١/٣
النبات الطبیعي٢٤١٨/٣
الجغرافیة البشریة لقارة اسیا٢٥٢٥/٣
السكان٢٦١/٤
الزراعة٢٧٨/٤
الصناعة والمعادن٢٨١٥/٤
النقل والتجارة٢٩٢٢/٤
)فرنسا(غرب اوربا ٣٠٢٩/٤
)اسبانیا(جنوب اوربا٣١٦/٥
)بولندا(وسط اوربا٣٢١٣/٥

:توقیع العمید اسحق صالح العكام.د:توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد: :الجامعة 
التربیة للبنات: الكلیة 

یةالجغراف:القســم 
الثاني: المرحلة 

اسحق صالح العكام.د: اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراة:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات: مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor :Dr. Isaac  salih  alakaam
E_mail alakaam73@yahoo.com
Title Eurasian Geography
Course Coordinator Annual

Course Objective
That the student can absorb the geographical regional Asian
countries and choose one country from each region in order
to territorial application and that the student learns the
Physical Geography of the continent of Europe and enable it
to distinguish between them and the Human Geography all
the way to increase knowledge and collection of scientific
analysis and assessment

Course Description
Characteristics of natural, human and economic aspects of the
continent of Asia
Characteristics of natural, human and economic aspects of the
continent of Europe

Textbook
Hashim Khadir al-Janabi, Eurasian Geography, University of
Baghdad, 1987.
Yusuf Mehdi, Anwar Yahya, general geographic continents,
University of Baghdad 0.1990

References
UN figures
Internet
General geographical encyclopedia

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment (30%) --- (10%) (10%) (50%)
General Notes

University: baghdad
College: college of education for women
Department: geography
Stage:second
Lecturer name:Dr.Isaac salih  alakaam
Academic Status:assistant professor
Qualification:PhD
Place of work: : college of education for
women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 ٣٠/٩- ٢٥/٩ Physical Geography of
Asia

2 ٢/١٠ Location and Area
3 ٩/١٠ Geological structure
4 ١٦/١٠ Terrain
5 ٢٣/١٠ Climate
6 ٣٠/١٠ Water Resources
7 ٦/١١ Soil
8 ١٣/١١ Natural vegetation
9 ٢٠/١١ Human Geography of

Asia
10 ٢٧/١١ Population
11 ٤/١٢ Agriculture
12 ١١/١٢ Industry and Minerals
13 ١٨/١٢ Transport and trade
14 ٢٥/١٢ Far East (Japan)
15 ٢/١ South East Asia

(Myanmar)
16 ٨/١ South Asia (India)

Half-year Break عطلة نصف السنة
17 ٣/٢- ٢٩/١ Physical Geography of

the continent of Europe
18 ٥/٢ Location and Area
19 ١٢/٢ Geological structure
20 ١٩/٢ Terrain
21 ٢٦/٢ Climate
22 ٤/٣ Water Resources
23 ١١/٣ Soil
24 ١٨/٣ Natural vegetation
25 ٢٥/٣ Human Geography of

Asia
26 ١/٤ Population
27 ٨/٤ Agriculture

University: University: baghdad
College: college of education for
women
Department: geography
Stage:second
Lecturer name:Dr.Isaac salih
alakaam
Academic Status:assistant
professor
Qualification:PhD
Place of work: : college of
education for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



28 ١٥/٤ Industry and Minerals
29 ٢٢/٤ Transport and trade
30 ٢٩/٤ Western Europe

(France)
31 ٦/٥ Southern Europe (Spain)
32 ١٣/٥ Central Europe (Poland)

Instructor Signature: Dr.Isaac salih  alakaam Dean Signature:


