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جغرافية الوطن العربياسم المادة
سنويمقرر الفصل
تعريف الطالب مفهوم جغرافية المطن العربي وحدوده وموقعهاهداف المادة

االرض والعوامل التي ية الجيولوجية واشكال وخصائصه الجغرافية والبن
ادت الى نشأتها اضافة الى التعرف على النشاطات البشرية واالقتصادية 

االخرى
___التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
١٩٩١بغداد جغرافية الوطن العربي_خطاب صكار العاني 

المصادر الخارجية
٣ط_عمان _موارده _سكانه_عربي ارضه الوطن ال_ عبد علي الخفاف

_٢٠٠٨

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%0ً٥مثال%١٠%١٠مثالً%٣٠مثالً

معلومات اضافية
_

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الجغرافیة:القســم 
ةالرابع:المرحلة 

سماح صباح علوان :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



االسبوعيجدول الدروس 

ا ال س ب و ظاتالمالحالمادة العلمیةالمادة النظریةع
الموقع الفلكي وبالنسبة للیابس ٢٠١١-١٠- ١٢٩

والماء 
اھمیة الموقع وخصائصھ ٢٠١١-١٠-٢٦
حدود الوطن العربي وانواعھا٢٠١١-١٠- ٣١٣
تضاریس الوطن العربي ٢٠١١-١٠- ٤٢٠
في الوطن العربيوانواعھالالجبا٢٠١١-١٠- ٥٢٧
بالالتوزیع الجغرافي للج٢٠١١-١١-٦٣
الھضاب والصحاري وانواعھا في ٢٠١١-١١- ٧١٠

الوطن العربي
التوزیع الجغرافي للصحاري ٢٠١١-١١- ٨١٧

والھضاب
السھول وانواعھا في الوطن العربي٢٠١١-١١- ٩٢٤

التوزیع الجغرافي للسھول٢٠١١-١٢-١٠١
المناخ والعوامل المؤثرة علیھ في ٢٠١١-١٢-١١٨

بيالوطن العر
عناصر المناخ المؤثرة في مناخ ٢٠١١-١٢- ١٢١٥

الوطن العربي
التربة في الوطن العربي٢٠١١-١٢- ١٣٢٢
انواعھا  وتوزیعھا ومشاكلھ٢٠١١-١٢- ١٤٢٩
النبات الطبیعي وتوزیعھ٢٠١٢-١-١٥٥
انواعھ ومشاكلھ٢٠١٢-١٢- ١٦١٢

عطلة نصف السنة
المائیة في الوطن العربي الموارد ٢٠١٢-١٢- ١٧٢٦
اھم االنھار في الوطن العربي٢٠١٢-١-١٨٢
توزیع السكان وانواع الكثافة٢٠١٢-١-١٩٩
سكان الوطن العربي التركیب ٢٠١٢-١- ٢٠١٦

السكاني
العوامل المؤثرة في توزیعھ٢٠١٢-١- ٢١٢٣
تطبیق٢٠١٢-٣-٢٢١
تطبیق٢٣
تطبیق٢٤
تطبیق٢٥
الزراعة والعوامل المؤثرة علیھا ٢٦

اھم المحا صیل وفي الوطن العربي 
الثروة الحیوانیة٢٠١٢-٤-٢٧٥
الثروة المعدنیة٢٠١٢-٤- ٢٨١٢
المعادن الفلزیة والالفلزیة وتوزیعھا٢٠١٢-٤- ٢٩١٩
الصاعة والعوامل المؤثرة علیھا٢٠١٢-٤- ٣٠٢٦
تجارة والعوامل المؤثرة علیھاال٢٠١٢-٥-٣١٣
والعوامل المؤثرة علیھا النقل ٢٠١١-٥- ٣٢١٠

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

جغرافیة:م اسم القســ
الرابعة :المرحلة 

سماح صباح علواناسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
بغداد:مكان العمل  



Course
Weekly Outline

Course Instructor Samah sabah alwan
E_mail Master_samah@yahoo.com
Title Geography of Arabic word
Course Coordinator anual

Course Objective Location of Arabic world –landforms-climet-soil-popultion-
minerals-trads-transportation

Course Description -

Textbook Geography of Arabic world-katab sagaar alanee –baghdad 1991

References --
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (30%) As (10%) As (10%) ---- As (50%)

General Notes --

University:baghdad
College:college of education of
women
Department:geography
Stage:fuorth
Lecturer name:samah sabah
Academic Status: Assistant
Lecturer
Qualification: master
Place of work:baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 29-10-2011 Astronomic location
2 6-10 Location to water
3 13-10 borders
4 20-10 Kind of borders
5 27-10 landforms
6 3-11 mountain
7 10-11 Folds mountains
8 17-11 Faults mountains
9 24-11 plauses

10 1-12 deserts
11 8-12 Fluvial plains
12 15-12 Seabord plains
13 22-12 Climate &its factors
14 20-12 Consept of Climate
15 5-1-2012 Soil taypes
16 12-1 Difficulty of Soil

Half-year Break
17 26-1 Natural plants
18 2-2 population
19 9-2 Population changes
20 16-2 Population components
21 23-2 NATURAL FACTORS

22 1-3 HUMAN FACTORS
23 8-3 KIND OF MIGRATION
24 15-3 AGRICULTER
25 22-3 KIND OF AGRICULTER
26 29-3 MAIN CROPS
27 5-4 ANIMALS
28 12-4 KIND OF ANIMALS
29 19-4 OIL OF ARAB WORLD
30 26-3 MINERALS
31 3-5 TRADE
32 10-5-2012 TRANSPORTATION

Instructor Signature: Dean Signature:

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


