
جدول الدروس االسبوعي

عذراء طارق خورشید االسم

com.yahoo@tr_Athraaالبريد االلكتروني
األمريكتينجغرافية اسم المادة

الجنوبية  أمريكاالشمالية  ، جغرافية قارة أمريكاجغرافية قارة مقرر الفصل
التعرف على ماهية الجغرافية اإلقليمية وتحديد موقعها الحقيقـي ضـمن           .١المادةدافأه

.الدائرة الجغرافية 
دراسة الخصائص الطبيعية والبشرية في القارتين والعالقـات المكانيـة          .٢

.بينهما 
.مفھوم الدراسة اإلقلیمیة ودراسة جغرافیة األمریكتین.١للمادةاألساسيةالتفاصيل 

.طبیعیة لقارة امریكا الشمالیة الخصائص ال.٢
.الخصائص البشریة في القارة .٣
.الخصائص االقتصادیة .٤
.والصناعية في القارة الثروة المعدنیة .٥
.النقل في القارة .٦
.النشاط التجاري .٧
) .الموقع والمساحة والسكان (جغرافية أمريكا الجنوبية .٨
.الخصائص الطبیعیة لقارة امریكا الشمالیة .٩

.لبشریة في القارة الخصائص ا.١٠
.الخصائص االقتصادیة .١١
.والصناعية في القارة الثروة المعدنیة .١٢
.النقل في القارة .١٣
.النشاط التجاري .١٤

ة العراقجمھوری
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

جغرافیة :القســم 
الثالثة :المرحلة 

عذراء طارق خورشید :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد :اللقب العلمي 

ماجستیر :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  



الكتب المنهجية
وزارة التعليم العالي علي صاحب طالب الموسوي ، جغرافية األمريكتين ،.١

.م ٢٠٠٧، جامعة الكوفة ، والبحث العلمي
وزارة التعليم ،اإلقليميةأمريكا الشمالية غرافيةج، علي حسين الشلش .٢

.م ١٩٨٠، جامعة البصرة ، العالي والبحث العلمي

المصادر الخارجية
___

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%٥%٥%٤٠%

إضافيةمعلومات 
___



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

١٣/١٠/٢٠١١- ١١١
جغرافیة األمریكتین

٢٠/١٠/٢٠١١- ٢١٨
األمریكتین

٢٧/١٠/٢٠١١- ٣٢٥
الشمالیة

الوضع الجیولوجي للقارة٣/١١/٢٠١١-٤١
مظاھر السطح في القارة١٠/١١/٢٠١١-٥٨
مناخ قارة أمریكا الشمالیة١٧/١١/٢٠١١- ٦١٥
الخصائص الحراریة٢٤/١١/٢٠١١- ٧٢٢
الضغط الجوي والریاح٨٢٩/١١/٢٠١١
ساقط في القارةالت٩١/١٢/٢٠١١

األقالیم المناخیة١٠٦/١٢/٢٠١١
النبات الطبیعي١١٨/١٢/٢٠١١
التربة١٢١٣/١٢/٢٠١١
الموارد المائیة١٣١٥/١٢/٢٠١٠
الخصائص البشریة واصل السكان١٤٢٢/١٢/٢٠١١
نمو وكثافة السكان١٥٢٧/١٢/٢٠١١
الخصائص االقتصادیة١٦٢٩/١٢/٢٠١١

عطلة نصف السنة
١٧٣١/١/٢٠١٢

الجغرافي
الزراعة الجافة والزراعة المرویة١٨٢/٢/٢٠١٢
الثروة المعدنیة١٩٧/٢/٢٠١٢
الصناعة والتوزیع الجغرافي لألقالیم ٢٠٩/٢/٢٠١٢

الصناعیة
الخصائص الطبیعیة لقارة أمریكا ٢١١٤/٢/٢٠١٢

وبیةالجن
الوضع الجیولوجي للقارة٢٢/٢/٢٠١٢- ٢٢٢١
مظاھر السطح في القارة٢٣٢٨/٢/٢٠١٢
مناخ قارة أمریكا الشمالیة٨/٣/٢٠١٢-٢٤٦
الخصائص الحراریة١٥/٣/٢٠١٢- ٢٥١٣
الضغط الجوي والریاح٢٢/٣/٢٠١٢- ٢٦٢٠
النبات الطبیعي ، التربة٢٩/٣/٢٠١٢- ٢٧٢٧
الموارد المائیة٥/٤/٢٠١٢-٢٨٣

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

جغرافیة :اسم القســم 
الثالثة :المرحلة 

عذراء طارق خورشید :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد :اللقب العلمي 

ماجستیر :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  



الخصائص البشریة واصل السكان١٢/٤/٢٠١٢- ٢٩١٠
نمو وكثافة السكان١٩/٤/٢٠١٢- ٣٠١٧
الخصائص االقتصادیة٢٦/٤/٢٠١٢- ٣١٢٤
النقل والتجارة٣٢٣/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Athraa Traiq Kursheid
E_mail Athraa_tr@yahoo.com
Title Geography of the Americas
Course Coordinator Geography of the continent of North America, Geography

of the South American continent

Course Objective
1. Identify what the regional geographic and locate the real
within the department of geography.
2. Study of natural and human characteristics in the two
continents and spatial relationships between them.

Course Description
1. The concept of the regional study and the study of
geography of the Americas.
2. Physical characteristics of the continent of North
America.
3. Human characteristics on the continent.
4. Economic characteristics.
5. Mineral wealth and industrial development in the
continent.
6. Transport on the continent.
7. Business activity.
8. Geography of South America (location, area and
population).
9. Physical characteristics of the continent of North
America.
10. Human characteristics on the continent.
11. Economic characteristics.
12. Mineral wealth and industrial development in the
continent.
13. Transport on the continent.
14. Business activity.

Textboo
1. Ali al-Moussawi called the owner, geography of the
Americas, and the Ministry of Higher Education and
Scientific Research, University of Kufa, 2007.

University:Baghdad
College:Education for women
Department:Geography
Stage:3
Lecturer name:Athraa Traiq Kursheid
Academic Status: assistant teacher
Qualification: master
Place of work:College Education for
women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



2. Ali Hussein Cch, regional geography of North America,
Ministry of Higher Education and Scientific Research,
University of Basra, 1980.

References
__________

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 40% 5% 5% ---- 50%

General Notes _________



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 The concept of the
regional study and the
study of geography
Americas

2 Similarities and
differences between
the Americas

3 Physical
characteristics of the
continent of North
America

4 The geological setting
of the continent

5 Aspects of the surface
of the continent

6 The climate of the
continent of North
America

7 Thermal properties

8 Atmospheric pressure
and wind

9 Precipitation on the
continent

10 Climatic regions

11 Natural vegetation

University: Baghdad
College: Education for women
Department: :Geography
Stage:3
Lecturer name: :Athraa Traiq Kursheid
Academic Status: assistant teacher
Qualification: master
Place of work:College Education for
women

Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



12 Soil

13 Water Resources

14 Characteristics of
human populations
continued to
Growth and
population density

15 Growth and
population density

16 Economic
characteristics

Half-year Break
17 The most important

agricultural crops and
geographical
distribution

18 Dry farming and
irrigated agriculture

19 Mineral Resources

20 Industry and
geographical
distribution of
industrial regions

21 Physical
characteristics of the
continent of South
America

22 The geological setting
of the continent

23 Aspects of the surface
of the continent

24 The climate of the
continent of North

America

25 Thermal properties



26 Atmospheric pressure
and wind

27 Precipitation on the
continent

28 Climatic regions
29 Natural vegetation and

Soil
30 Water Resources

31 Characteristics of
human populations
continued to
Growth and
population density

32 Growth and
population density
and Transport and
trade.

Instructor Signature: Dean Signature:


